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Valg er oftest vanskelige og prioritering 
handler om valg. Det er ikke feil å 
 forsøke å redusere vanskelige valg til 
enklere problemstillinger – for å få tak 
på dem. Forenkling og generalisering er 
edle strategier i forskning. Medisinske 
behandlingstilbud er selv forsknings-
basert og nå har vi også fått en akade-
misk tilnærming til prioriterings-
problematikken. 

Utgangspunktet for prioriterings-
debatten er en felles erkjennelse av at 
de økonomiske ressurser er endelige 
også i vår økonomi. Medisinen utvikles 
stadig, grenser flyttes og flere pasienter 
kan   behandles. Folk lever lenger, er 
friskere og har forventninger om fort-
satt god helse. Medisinsk praksis skaper 
langt på vei selv forventningene og 
utfordringens omfang.

Alle kan ikke behandles for alt, så 
langt når ikke ressurser eller kapasitet 
og det må gjøres valg.  Men kan man 
makte å lage føringer der man virkelig 
setter grupper opp mot hverandre – 
basert på konstruerte verdimål som 
prøver å objektivisere en forskjell på 
en persons livskvalitet og utsikter til så 
og så mange QUALYs mot en annens? 
Det er klart et forsøk på å løse floken, 
men skaper vi annet enn «tilsynelat-
ende rettferdighet»? 

Legeetisk er prioritering et gammelt 
problem,  det fokuserer først og fremst 
på hva som er til det beste for individet. 

Hva er god legepraksis i en bestemt 
situasjon, overfor den enkelte  – alle 
hensyn tatt i betraktning? På den andre 
siden skal legen også ha hensynet til 
andre pasienter med i sin vurdering 
når ressurskrevende behandling 
 velges. Vi har alle erfaring med disse 
utfordringer og vet at dette er en del av 
lege-pasient forholdet. Avgjørelser blir 
til i dynamikken i denne prosessen og 
alle forsøk på å lage «flytskjema» for,  
eller vektpoeng for gevinstutsikter i 
denne prosessen, kjennes på sett og vis 
fremmed for den som befinner seg 
«ved sengen».

Denne utgaven debatterer priorite-
ringsspørsmålet med utgangspunkt i 
NOU-rapporten som kom før jul og vi 
har allerede sluppet til Erik Nord som 
gikk offensivt ut mot Norheim utvalget 
i forrige utgave. Det har gitt litt inn-
spill. Nå slipper utvalget til sammen 
med andre som fordyper seg i ulike 
sider ved denne vanskelige debatten. 
Problemet er aktuelt i det daglige og i 
de større perspektiver. Kompleksiteten 
forbyr «banalisering», samtidig som 
forenkling er nødvendig for å finne 
fram til de beste løsninger.  

Mister vi noe når vi forsøker å opera-
sjonalisere beslutningsprosesser som 
er av en slik karakter som behandling 
av syke og deres evt vektede diagno-
ser? At lønnsomhetsperspektiv i vid 
forstand og kalkulering av «gevinst»  

– mest mulig helse pr krone legges til 
grunn, er vel ikke uventet . Et  tredje 
Prioriteringsutvalg måtte dessuten 
komme med noe nytt og må jo sies å 
være i takt med tiden. 

Eller – kanskje er dette bare en måte 
å gjøre det lettere for oss selv på - ved å 
lage metriske systemer og algoritmer 
for de umulige problemstillinger?  
 Prioritering har fra samfunnets side i 
gode tider ikke vært ordentlig på bordet. 
Men likevel er dette kjerneproblema-
tikk for legen – vi tar hele tiden be-
handlingsvalg der vi skjeler til pasien-
ten, pårørende,  ressurser og samfunn 
mer eller mindre bevisst. Alle beslut-
ninger er selvsagt ikke gode og vi 
 trenger påminnelser som denne 
 rapporten og debatten i kjølvannet, 
men kan nettopp prioriteringen skje  
på noe annet nivå enn mellom lege og 
pasient i et samfunn rikt som vårt? 
Hvor presserende er det å tvinge fram 
føringer, retningslinjer for hva som 
skal behandles?

Forut for denne meldingen har vi 
over år fått en kraftig utbygging av 
pasientrettigheter,  - hvor kompatibelt 
med disse er de nye prioriteringsføring - 
ene? Vi har fått gode innlegg som løfter 
mange sider ved debatten. Om dette 
engasjerer, inviterer Overlegen til å 
delta med innspill senere. •
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PÅ VILLE VEIER

På ville veier
Regjering, HOD og Helsedirektoratet er på ville veier om ikke legene blir involvert  
på ordentlig vis. Skal «unntatt offentlighet» bli en vane?

Jeg er god med kart og kompass, og  
i mange terreng er jeg en kjentmann. 
Jeg kan spørres og involveres når nye 
mål skal nås, kan være med på å bære 
tungt og hjelpe andre frem. Det vansk-
eligste er når andre durer i vei uten 
nødvendig innsikt og hjelp fordi de 
tror de «vet best». 

Jeg har altså stor tro på involvering. 
Tidlig i prosessene. Det gir inspirasjon 
og arbeidsglede, maner til ansvar, og 
gir best resultat. I arbeidet med nasjonal 
helse- og sykehusplan er mange blitt 
involvert, landet rundt. Informasjon er 
hentet inn, ideer er lansert, noen gode, 
noen dårlige, men de kan bli diskutert  
i store og små sykehus og i de mange 
organisasjoner. Forhåpentligvis får 
man en god prosess og en fornuftig 
Stortingsbehandling til slutt. 

Så dukker det altså opp andre store  
og små saker der myndighetene drar 
avgårde på ville veier.  Ja, jeg blir 
skikk elig forskrekket og lurer på om 
jeg  hører og ser rett. Som når Regjer-
ingen foreslår en prøveordning med at 
kommuner skal kunne overta drift av 
dist riktspsykiatriske sentre (DPS), 
altså vesentlige deler av spesialisthelse - 
tjen esten innen psykisk helsevern. 
Med hud og hår. Et voldsomt virke-
middel, uten å spørre spesialisthelse-
tjenesten det angår. Her skyter man 
spurv med kanoner. Mer om dette 
skriver jeg lenger bak i denne utgaven 
av Overlegen.

Eller når HOD og Helsedirektoratet 
vil bedre spesialistutdanningen og for - 

korter utdanningstiden, samt vil la 
leger i spesialisering i indremedisin gå 
vakt i deler av spesialiseringen uten 
spesialist i bakvakt. Høringsrunden ga 
nærmest ingen endring.  Jeg kan virke-
lig ikke skjønne at disse tiltakene er til 
det beste for pasientene. Mistanken  
går heller i retning av at tid og penger 
spart er den største verdien i tiden.  

Jeg tror både Helse Sør-Øst og OUS 
hadde sett annerledes ut hvis de ansatte 
var blitt lyttet til i tide og ikke over-
makten hadde føltes så stor. Hvor mye 
ressurser har ikke rent ut i havet?

Jeg får i økende grad melding fra 
ansatte landet rundt som blir mer og 
mer lei av at så mye synes å kunne 
omsettes til penger og effektivitet. Der 
andre legger rammer, gir rettigheter 
uten medfølgende resurser, vil måle  
og styre. Men uten å lytte eller til-
rettelegge godt nok for oss på 
gulvet, der det viktigste 

skjer, i møtet med pasient ene, det  
Høie kaller «sannhetens øyeblikk». 

I saken med kommunalisering av 
DPS-er er oppdraget gitt av HOD til 
Helsedirektoratet i et brev «unntatt 
offentlighet». Men Legeforeningen 
fikk det på anmodning. I oppdraget 
står det: «... gir kommunen råderett 
over ressursene i DPS med frihet til  
å organisere tilbudet i sammenheng 
med kommunale tjenester».

Dette kan bli en katastrofe for en del 
av spesialisthelsetjenesten som skal 
«prioriteres». Dette er et så stort grep 
at her burde åpenhet og medvirkning 
vært stor fra første stund. Eller ville 
HOD la Helsedirektoratet utrede en 
forsøksordning «under radaren» og 
dermed unndra seg involvering og 
nødvendig kritisk søkelys i tidlig fase? 

Slik skal det ikke jobbes. Det vekker 
bare motkrefter. Og motkreftene 
vil komme.  •
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Hver eneste dag tas det tusenvis  
av prioriteringsbeslutninger i 

norsk helsetjeneste. De fleste foretas 
av klinikere, ofte på en god måte. Ut-
valget foreslår likevel tiltak som kan 
styrke prioriteringsarbeidet. Anbefa-
lingene er tuftet på kjerneverdiene 
åpenhet og rettferdighet.

Det er 17 og 27 år etter utvalgene 
ledet av Inge Lønning la fram sine 
anbefalinger. Dagens utvalg har derfor 
kunnet bygge på en lang og god tradi-
sjon med systematisk prioriteringsar-
beid. Utfordringene for norsk helse-
tjeneste er like fullt betydelige. Det er 
et gap mellom tilgjengelig ressurser  
og ressursene som kreves for å dekke 
alle behov, et gap som er ventet å øke 
med nye behandlingsmuligheter og en 
aldrende befolkning. Samtidig er det  
et spørsmål om vi får nok helse igjen 
for de store ressursene vi bruker. 

Prioritering handler også om kom-
pliserte medisinske beslutninger, ny 
teknologi, faglig prestisje, økonomiske 
interesser og politisk styring. Men 
mest grunnleggende handler priorite-
ring om fag og verdier. Utvalget mener 
prioriteringsarbeidet bør bygge på fire 
hovedprinsipper:
•  Prioriteringer bør bidra til «flest 

mulig gode leveår for alle, rettferdig 
fordelt»

•  Prioriteringer bør følge av klare 
 kriterier

•  Prioriteringer bør gjøres systematisk, 
åpent og med brukermedvirkning

•  Prioriteringer bør gjennomføres  
med et helhetlig sett med effektive 
virkemidler

Dagens utvalg skiller seg fra de to 
 Lønning-utvalgene på flere måter. To 
av disse gjelder vektleggingen av åpen-
het og rettferdighet som kjerneverdier 
for prioritering. 

Åpenhet 
Det oppstår ofte uenighet om fordel-
ingsspørsmål. En sentral demokratisk 
verdi er at vanskelige spørsmål må 
underkastes åpen, offentlig debatt. 
Denne ideen er også grunnleggende 
for prioriteringsspørsmål. 

Idealet om åpenhet tilsier at all kjent 
kunnskap blir vurdert, alle argumenter 
blir lagt fram, alle parter blir hørt, 
brukerne har innflytelse og relevante 
hensyn blir veid mot hverandre. 

Utvalget beskriver hvordan dette 
idealet kan og bør komme til uttrykk  
i de ulike delene av helsetjenesten.  
Det gjelder også ved utforming av 
 faglige retningslinjer og beslutninger 
på klinisk nivå, for eksempel ved valg 
om livsforlengende behandling i livets 
sluttfase eller tildeling av sengeplass 
på intensivavdeling. Vi må tørre å 
 diskutere grunnene for de valg vi tar. 

Rettferdighet
Prioriteringsarbeidet kan styrkes gjen-
nom nye og oppdaterte kriterier, der 
innholdet er tydeligere enn tidligere. 

Utvalget foreslår følgende tre kriterier:
1)  Helsegevinstkriteriet: Et tiltaks 

 prioritet øker med forventet helse-
gevinst (og annen relevant velferds-
gevinst) fra tiltaket.

2)  Ressurskriteriet: Et tiltaks prioritet 
øker desto mindre ressurser det 
legger beslag på.

3)  Helsetapskriteriet: Et tiltaks prioritet 
øker med forventet helsetap over 
livsløpet hos den eller de som får 
helsegevinst. 

Kriteriene bør vurderes samlet og 
gjelde i hele helsetjenesten. Særlig det 
siste kriteriet er nytt. Helsetapskriteriet 
er begrunnet i et ideal om rettferdig 
fordeling av gode leveår, og er ment å 
fange opp det viktigste fordelingshen-
synet: at helsegevinster som tilfaller de 
dårligst stilte, skal gis ekstra vekt. De 
dårligst stilte er her definert som de 
som taper flest gode leveår målt fra en 
norm om minst 80 gode leveår for alle 
(Figur 1). Det er verdt å merke seg at 
gjennomsnittlig antall gode leveår i 
befolkningen er ca 67 år. Siden leveår 
justeres for sykelighet må man være 
over 90 år for å oppnå normen. 

 Definisjonen av helsetap gjør det 
mulig å beregne og sammenlikne 
 diagnosegrupper med ulik prognose 
for livsløpet med dagens behandling 
(Figur 1). Et eksempel: Pasienter med 
melanom med metastaser har i gjen-
nomsnitt et beregnet helsetap over 
livsløpet på nesten 30 gode leveår. 

       Åpent og rettferdig
– Prioriteringsutredningens
       verdigrunnlag kort oppsummert

Prioriteringsutredningen er en utfordring til klinikere.
Prioritering er et ledelsesansvar og kan gjennomføres ved 
å legge faglige og etiske vurderinger til grunn. 

Av Ole Frithjof Norheim, Lege, professor i medisinsk etikk,
Universitetet i Bergen, leder av Prioriteringsutvalget

››
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Pasienter med atrieflimmer har i gjen-
nomsnitt et beregnet helsetap på om 
lag 10 gode leveår. Spørsmålet er: hvem 
er dårligst stilt uten ny behandling av 
disse to gruppene? 

Fordelingshensyn, basert på størrelsen 
av helsetapet, tilsier at helsegevinster 
for pasienter med malignt melanom  
bør gis en noe høyere verdi enn helse-
gevinster fra tiltak mot atrieflimmer. Et 
helsetap på ti gode leveår er like fullt av 
stor betydning. De fleste tiltak rettet 
mot atrieflimmer vil bli prioritert, men 
nye like kostnadseffektive tiltak for 
pasienter med metastatisk melanom 
bør bli prioritert noe høyere.

Hvilke konsekvenser  
kan anbefalingen få i klinikken?
Prioritering er et ledelsesansvar og kan 
gjennomføres ved å legge faglige vurder - 
inger til grunn i alle beslutninger. Prio-
riteringskriteriene gir retning til disse 
faglige valgene. Når nye rutiner, prose-
dyrer eller behandlingsformer skal 
innføres, kan avdelingsledelsen benytte 
kriteriene i en systematisk gjennom-
gang av hvilke som bør innføres først. 
Ved særlig komplekse valg kan det 

 gjennomføres en mini-metodevurder-
ing som oppsummerer beste tilgjenge-
lige kunnskap. Hvis enkelte føler at 
deres fagområde blir nedprioritert, kan 
kriteriene brukes til å argumentere for 
mer resurser. Kriteriene kan også gi 
hjelp til sykehusledelsen som må priori-
tere på tvers av fagområder. Klinikerne 
vil også oppleve at nasjonale faglige 
retningslinjer i større grad bygger på 
transparente prioriteringsvurderinger. 

Om debatten i etterkant
Erik Nord er særlig kritisk til utvalgets 
anbefalinger. Dette er ikke overrask-
ende. Selv om Nord er opptatt av helse-
forbedring og rettferdig fordeling, 
skiller utvalgets anbefalinger seg fra 
Nord’s egen bok fra 1999.1 Han går der 
inn for at prioritering må ta hensyn til 
forholdet mellom ressursbruk og vunne 
kvalitetsjusterte leveår, men justert for 
tilstandens alvorlighetsgrad og realise-
ring av pasientenes eget potensiale for 
helse. Denne justeringen kan skje ved 
en metode som han selv har utviklet. 
Nord er en dyktig forsker og hans ideer 
er spennende, men utvalget valgte altså 
andre anbefalinger.  

I forrige nummer av Overlegen tyde-
liggjør Nord sin egen posisjon. Den 
har to sentrale elementer: 
1)  Aldersnøytralitet. I følge Nord er 

det bred enighet om dette prinsippet 
i Norge. 

2)  Enhver pasient må kunne realisere 
sitt eget potensial for helse. Dette 
er en ide som også finnes i hans bok. 

Min innvending mot disse grunntankene 
for prioritering er todelt. For det første 
vil aldersnøytralitet innebære at all 
 aldersspesifikk dødelighetsreduksjon 
blir likestilt. Redusert dødelighet i 
 aldersgruppen 50-54 er like viktig som 
redusert dødelighet i aldersgruppen 
65-69 eller 85-89. Demografer vil kunne 
fortelle oss at hvis vi hadde endret 
dagens prioriteringer og fulgt prin sippet 
om aldersnøytralitet, så ville forventet 
levealder i befolkningen gå ned over tid. 
Og ulikhet i alder ved død ville gå opp. 

For det andre er idealet om at alle 
skal kunne få realisere sitt eget poten-
sial uklart. Nord’s eget forslag er å 
introdusere en vektingsfunksjon som 
reduserer den sosiale verdien av store 
helsegevinster i forhold til små helse-
gevinster, begge sett i forhold til pasi-
entgruppens eget maksimale potensiale. 
Helseøkonomen Lars Petter Østerdal 
har påpekt at Nord’s metode kan føre 
til inkonsistente resultater og at det er 
uklart om resultatene er godt fundert i 
«et underliggende rettferdighetsprin-
sipp eller kun følger av en ad hoc for-
mel for definisjonen av sosial verdi». 2 
Etter denne kritikken er det få økono-
mer som har videreført hans forslag. 
Nord’s to grunntanker vil, etter min 
vurdering, ikke fungere i praksis. 

Etter min mening er utvalgets alter-
native anbefaling godt fundert i etisk 
rettferdighetsteori og i standard vel-
ferdsøkonomi. Begrunnelsen for å 
innføre helsetapvekter er både at de 
dårligst stilte kan gis noe ekstra priori-
tet og at ulikhet i fordeling av gode 
leveår blir redusert.  •

Referanser:
1. Nord E. Cost-Value Analysis in Health Care: Making Sense Out of QALYs. New York: Cambridge University Press; 1999.
2. Østerdal L. A note on cost-value analysis. Health Economics. 2003;12:247-50.

Prioriteringsarbeidet	  kan	  styrkes	  gjennom	  nye	  og	  oppdaterte	  kriterier,	  der	  innholdet	  er	  
tydeligere	  enn	  tidligere.	  Utvalget	  foreslår	  følgende	  tre	  kriterier:	  

1)	  Helsegevinstkriteriet:	  Et	  tiltaks	  prioritet	  øker	  med	  forventet	  helsegevinst	  (og	  annen	  
relevant	  velferdsgevinst)	  fra	  tiltaket.	  

2)	  Ressurskriteriet:	  Et	  tiltaks	  prioritet	  øker	  desto	  mindre	  ressurser	  det	  legger	  beslag	  på.	  

3)	  Helsetapskriteriet:	  Et	  tiltaks	  prioritet	  øker	  med	  forventet	  helsetap	  over	  livsløpet	  hos	  
den	  eller	  de	  som	  får	  helsegevinst.	  	  

Kriteriene	  bør	  vurderes	  samlet	  og	  gjelde	  i	  hele	  helsetjenesten.	  Særlig	  det	  siste	  kriteriet	  er	  
nytt.	  Helsetapskriteriet	  er	  begrunnet	  i	  et	  ideal	  om	  rettferdig	  fordeling	  av	  gode	  leveår,	  og	  
er	  ment	  å	  fange	  opp	  det	  viktigste	  fordelingshensynet:	  at	  helsegevinster	  som	  tilfaller	  de	  
dårligst	  stilte,	  skal	  gis	  ekstra	  vekt.	  De	  dårligst	  stilte	  er	  her	  deGinert	  som	  de	  som	  taper	  Glest	  
gode	  leveår	  målt	  fra	  en	  norm	  om	  minst	  80	  gode	  leveår	  for	  alle	  (Figur	  1).	  Det	  er	  verdt	  å	  
merke	  seg	  at	  gjennomsnittlig	  antall	  gode	  leveår	  i	  befolkningen	  er	  ca	  67	  år.	  Siden	  leveår	  
justeres	  for	  sykelighet	  må	  man	  være	  over	  90	  år	  for	  å	  oppnå	  normen.	  	  

a 	  

Figur	  1:	  Utvalgte	  tilstander	  og	  gjennomsnittlig	  helsetap	  (Kilde:	  NOU	  2014:	  12)	  

DeGinisjonen	  av	  helsetap	  gjør	  det	  mulig	  å	  beregne	  og	  sammenlikne	  diagnosegrupper	  med	  
ulik	  prognose	  for	  livsløpet	  med	  dagens	  behandling	  (Figur	  1).	  Et	  eksempel:	  Pasienter	  med	  
melanom	  med	  metastaser	  har	  i	  gjennomsnitt	  et	  beregnet	  helsetap	  over	  livsløpet	  på	  
nesten	  30	  gode	  leveår.	  Pasienter	  med	  atrieGlimmer	  har	  i	  gjennomsnitt	  et	  beregnet	  
helsetap	  på	  om	  lag	  10	  gode	  leveår.	  Spørsmålet	  er:	  hvem	  er	  dårligst	  stilt	  uten	  ny	  
behandling	  av	  disse	  to	  gruppene?	  	  

Fordelingshensyn,	  basert	  på	  størrelsen	  av	  helsetapet,	  tilsier	  at	  helsegevinster	  for	  
pasienter	  med	  malignt	  melanom	  bør	  gis	  en	  noe	  høyere	  verdi	  enn	  helsegevinster	  fra	  tiltak	  
mot	  atrieGlimmer.	  Et	  helsetap	  på	  ti	  gode	  leveår	  er	  like	  fullt	  av	  stor	  betydning.	  De	  Gleste	  
tiltak	  rettet	  mot	  atrieGlimmer	  vil	  bli	  prioritert,	  men	  nye	  like	  kostnadseffektive	  tiltak	  for	  
pasienter	  med	  metastatisk	  melanom	  bør	  bli	  prioritert	  noe	  høyere.	  

Hvilke	  konsekvenser	  kan	  anbefalingen	  få	  i	  klinikken?	  

Prioritering	  er	  et	  ledelsesansvar	  og	  kan	  gjennomføres	  ved	  å	  legge	  faglige	  vurderinger	  til	  
grunn	  i	  alle	  beslutninger.	  Prioriteringskriteriene	  gir	  retning	  til	  disse	  faglige	  valgene.	  Når	  

u:\$r\yrkesforeningene\of\overlegen	  -‐blad\overlegen1-‐2015\norheim-‐ole-‐	  prioriteringsutvalget_overlegen_200115.docx	  

Figur 1: Utvalgte tilstander og gjennomsnittlig helsetap (Kilde: NOU 2014: 12)
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Ressursbruken i helsetenesta er sterkare påverka av 
medisinsk teknisk utvikling, finansieringsordningar, 

 mediestorm, endringar i jus og fag politiske interesser enn av 
overordna føringar gitt i NOUar og stortingsmeld ingar. Eg 
er svært glad for at Overlegen tek opp dette temaet på ein 
grundig måte. At tidsskriftet brukar plass på dette emnet gir 
oss som har vore med i dette arbeidet høve til å presisere dei 
overordna verdiane som ligg til grunn for Norheimutvalet 
og løfte fram måtar som vi foreslår for å få forankra arbeidet 
meir i praksis. Det siste har nesten ikkje fått merksemd.

Utan at legane sjølve finn dette  arbeidet meiningsfullt  
og viktig, kjem prioriteringsarbeidet ikkje mykje lenger. Eit 
vilkår for dette er at arbeidet er tufta på sentrale profe-
sjonsetiske  verdiar. Prioritering handlar om å gi drahjelp  
til nokre pasientgrupper, og å måtte la andre vente lenger, 
eller kanskje måtte betale noko meir for lavt prioriterte 
tenester. Derfor handlar arbeidet  om å sette nokre verdiar 
over  andre verdiar.  Om prioriteringsarbeidet ikkje lukkast, 
vil det vere dei sterkaste og mest taleføre pasient gruppene 
som lukkast. Derfor er  prioritering eit etisk prosjekt i ut-
gangspunktet.

Rettferd og solidaritet med dei sjukaste
For meg handlar dette arbeidet om å slå ring rundt grunn-
leggande verdiar i velferdsstaten og i profesjonsetikken på 
ein måte som tek tak i problemet på ein meir effektiv og 
eksplisitt måte enn vi har fått til nå.  Trass i at dei har vore 
«prioriterte» sidan Lønning 1, får framleis svake pasient-
grupper som kronikarar, dei som treng habilitering og re-
habilitering, pasientar med psykiske sjukdommar og med 
avhengigheits problem ikkje tilfredsstillande helsehjelp 
mange stader. Det gjeld også gamle og døyande pasientar 
som ikkje får god nok symptomatisk behandling på grunn  

av for få fagfolk i kommunehelstenesta og for lite ressursar. 
Kvifor lever vi så godt med dette? 

Nye kriterier nødvendig? 
Det er ein utfordring å få prioriteringsarbeidet betre inte-
grert i klinisk praksis. Utvalet har meint at kriteriene frå 
Lønning 2 ikkje har vore lett å bruke i klinikken. Når blir til 
dømes ein kronisk livslang sjukdom alvorleg? Korleis skal 
ein tilpasse dette kriteriet til førebygg ande helsearbeid?  
Er det mogeleg å vurdere «forholdet mellom kostnader og 
nytte» i praksis slik Lønning 2 legg opp til?  

Eg har klinikken og medisinsk etikk som utgangspunkt for 
engasjement i prioriteringsarbeid. Eg trur utvalet har gjort 
eit godt grep som også klinikarar kjenner seg igjen i: Det 
første kravet som må stillast til ein intervensjon som skal 
prioriterast er at det må gi ein helsegevinst i form av lenger 
levetid, betre livskvalitet eller anna velferds gevinst. Når 
dette kravet er oppfylt, skal dei ressursane intervensjonen 
krev, vurderast, og det skal vurderast om forholdet mellom 
desse to storleik ane er akseptabel. All ressursbruk har ein 
alternativ bruk i eit helsevesen der frisk pengar ikkje renn 
inn. Bak «vinnarane» av ressursane, står det ofte tause taparar. 
Åpne kriterier som stiller krav til at eit tiltak skal ha ein 
helseeffekt når det brukar fellesskapet sine ressursar, og 
som kan brukast på alle nivå i helsetenesta er eit framskritt. 
Det er også viktig å minne om at ressursar ikkje berre er 
pengar, men også fagkompetanse, tid, senger og utstyr.  

        Det tredje  
prioriteringsutvalet utan verdiar? 

Av Reidun Førde, Senter for medisinsk etikk. Universitetet i Oslo

Norge har drive eit systematisk prioriteringsarbeid lenger enn dei fleste andre land. 
Likevel har utviklinga i helsetenesta vist at prioriteringsarbeidet må styrkast. 

››

Reidun Førde er professor i 
medisinsk etikk. Ble dr. med 
ved UiO i 1995. Hun har vært 
leder av Rådet for legeetikk, 
og varamedlem av Pressens 
faglige utvalg. Hun har også 
vært medlem av de to siste 
prioriterings utvalgene.

         Bak «vinnarane» av ressursane,  
   står det ofte tause taparar
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Derfor er det etter mitt syn gledeleg når kirurgar i dag  
stiller spørsmål om dei skal bruke kompe tansen sin til å 
gjere rituell omskjæring på spebarn når eldre kreftpasientar 
må vente.

Det er ein annan grunn til å fram heve helsegevinstkrit-
eriet som eit krav som må stillast til all intervensjon. §12  
i kapittel 1 i Etiske regler for legar framhevar at legar har eit 
etisk ansvar for  forvalting av samfunnet sine  ressursar. Ein 
sjølvsagt stad å byrje er berre å tilby tenester som gir  helse-
gevinst. Det er ei kjent sak at område utanfor helsevesenet 
som gode skular og barnehagar, gode bumiljø, trygge vegar 
og gode velferdsordningar for dei som fell utanfor har store 
verknader på folkehelsa, kanskje større enn mange helse-
tenester.

Når helsegevinst og ressursbehov er vurdert, kjem helse-
tapskriteriet inn. Alle skal få behandling som dei treng og 

som dei har nytte av, uavhengig av alder. Det er særleg der 
ressursbruken er stor (eller der det er mangel på  organ) at 
helsetapet blir relevant. Der tilstanden reduserer livslengde 
og livskvalitet og rammar tidleg i livet, er høg ressursbruk 
meir akseptabel. Dette er heilt i tråd med grunnleggande 
profesjonsetiske verdiar, vi er villige til å gi meir for å hjelpe 
dei sjukaste når helsehjelpa har effekt og akseptabel risiko. 

Helsegevinst og helsetap på eit overordna nivå
Den nye prioriteringsmeldinga legg stor vekt på at ressurs-
bruk skal kunne forsvarast etisk og fagleg.  I løpet av dei 
seinare åra er det både i inn- og utland sett søkelys på at det 
går føre seg overdiagnostikk og unødvendig behandling i 
mange deler av helsetenesta. Dette er problematisk, ikkje 
berre fordi det går med ressursar som kunne blitt brukt på 
andre som treng det meir, men også fordi overdiagnostikk 
og unødvendig behandling skadar pasientar. Å løfte fram 
unødvendige helsetenester er derfor ein etisk og fagleg 
utfordring.  Her er igjen kritisk og etisk bevisste fagfolk 
heilt nødvendige.

Prioriteringsutvalet har gjennom eit samarbeid med Lege - 
foreningen oppfordra dei fagmedisinske foreningane til å 
identifisere tre område innan eige fagfelt der det går føre 
seg overdiagno stikk og overbehandling, og tre område der 
det trengst meir ressursar. Dei svara vi fekk, er til å bli klok 
av. Til bakemeldingane som ligg i kortversjon som vedlegg i 
NOUen, bør vere utgangspunkt for viktig arbeid blant fag-
folka.  Her kan nemnast mykje unødvendig diagnostikk, 
unødvendig mange svangerskapskontrollar, og kirurgi på 

tynne indikasjonar på pasientar med stor risiko for kompli-
kasjonar og redusert livskvalitet. 

Eit anna fenomen som utvalet har løfta fram og som er 
knytt til dette, er dei store geografiske variasjonane vi ser på 
ulike behandlingsformer i dette landet, variasjonar som 
ikkje let seg forklare ut frå pasientbehov, men som nokså 
sikkert skriv seg frå ulike kulturar og ulike vurderingar 
fagfolk i mellom. Registrering av  geografiske variasjonar i 
helsetenesta er viktig også for å identifisere underprioriterte 
område,  i tillegg til å vere reiskap for kritisk gransking av 
ressursbruk som ikkje er drive av sjuklegheit. 

Eit anna virkemiddel som utvalet tek til orde for, er at 
kunnskapar om ressursbruk og prioritering må komme inn  
i all grunn-vidare og etterutdanning. Enno eit verkemiddel 
for å støtte opp rundt vanskelege prioriterings dilemma er at 
kliniske etikk-komitear får nødvendig kompetanse til å kunne 
vere drøfting og rådgivingsfora også i desse spørsmåla, slik 
fleire komitear allereide har vore i det siste. 

Det er mi faste overtyding at prioriteringsarbeidet aldri 
blir rettferdig og godt dersom arbeidet ikkje er forankra i 
fagmiljøa. Arbeidet kan aldri bli godt dersom det blir styrt 
av byråkratar og pålegg utanfrå. Prioriteringsarbeidet er eit 
profesjonsetisk ansvar for legar.  •

     Prioriteringsarbeidet kan aldri bli  
 godt dersom det blir styrt av byråkratar 
           og pålegg utanfrå. Prioriterings 
   arbeidet er eit profesjonsetisk 
                 ansvar for legar



Professor i helseøkonomi Erik Nord 
har i Overlegen 4-2014 en kom-

mentar til prioriteringsutvalgets an-
befaling til nye prioriteringskriterier  
i norsk helsevesen under tittelen 
«Helsevesen er ikke jordbruk». Han 
hevder at utvalget ikke har forstått 
forskjellen mellom de to og har henfalt 
til foreldede produksjonsorienterte  
og perspektivløse helseøkonomiske 
resonnementer. 

Det finnes ulike definisjoner av 
 prioritering. Men i helsesektoren bør 
prioriteringskriterier  sikre at svake 
grupper ikke taper  ressurskampen og 
prioriteres for lavt. Kriteriene bør også 
bidra til at offentlige ressurser ikke 
brukes på behandlingstilbud med liten 
eller ingen dokumentert helsegevinst. 

Helseministeren lanserte 13. januar 
Norsk helseatlas etter anbefaling fra 
prioriteringutvalget som et virkemid-
del for å kartlegge uønsket variasjon 
med mulig over- og underforbruk av 
helsetjenester i Norge. Allerede ved 
lanseringen presenteres tall for dag-
kirurgiske prosedyrer som viser så 
store variasjoner mellom sykehusom-
råder at det er grunn til å anta at det 
forekommer en ikke ubetydelig over-
behandling. For flere av prosedyrene 
som menisk reparasjon/fjerning og 
acromion reseksjon er det fra ledende 
fagpersoner innen feltet stilt spørsmål 
ved om det i det hele tatt foreligger god 

medisinsk indikasjon for flertallet av 
inngrepene. 

Også innspill til utvalget fra legeforen - 
ingens spesialforeninger og vitenskap-
elig dokumentasjon av overbehandling 
og overdiagnostikk internasjonalt til-
sier at fenomenet er langt mer utbredt 
enn vi til nå har erkjent. Dermed finnes 
åpenbart et ubrukt potensiale til å 
prioritere effektive behandlingstilbud 
med god helsegevinst opp på bekost-
ning av behandlingstilbud med liten 
eller ingen dokumentert gevinst.

Med et slik bakgrunn blir Erik Nords 
stiliserte eksempler med QALY utregn-
inger og graderinger av helsetap hvor 
60-åringer ikke får behandling  på 
bekostning av 50-åringer ganske 
 abstrakte og virkelighetsfjerne. 

Det har vært en uttalt intensjon og 
prioritet for utvalget å løfte frem pasi-
entgrupper med en ekstraordinært stor 
sykdomsbyrde sett i et livsløpsper-
spektiv. I mange år har det vært en 
helsepolitisk føring å prioritere opp 
kronikeromsorg, rusbehandling, psyki-
atri og habilitering men fordi dagens 
prioriteringskriterier og handlings-
regler ikke i tilstrekkelig grad har 
 lykkes med å løfte frem disse gruppene 
fant utvalget at det var behov for å 
videreutvikle og konkretisere kriteri-
ene fra Lønning II. 

Utvalget foreslår å klassifisere helse-
tap i tre klasser. Økende helsetaps-

klasse forsvarer økende ressursbruk. 
De fleste tilstander og behandlingsvalg 
faller innenfor  rammene for helse-
tapsklasse 1 med tap av inntil 15 gode 
leveår enten man er 20, 50 eller 90 år. 
Det finnes et teoretisk grunnlag for 
valg av helsetap som prioriterings-
kriterium men det ligger også en viss 
pragmatisme i det som ikke uventet 
møter begrenset forståelse hos Nord. 

For at eldre mennesker ikke skal 
fratas prioritet er grensen for beregning 
av helsetap satt til 80 kvalitetsjusterte 
leveår. Mens forventet levealder ved 
fødsel i Norge er 81 år, er levealder 
justert for normal sykdomsbyrde 
 beregnet til 68 år. Med et normalt helse-
tap over livsløpet må man altså leve opp 
mot 95 kronologiske år eller mer for å 
oppnå en helsejustert levealder på 80 
år, av utvalget kalt gode leveår. Et helse-
tapskriterium definert slik fratar derfor 
ikke eldre mennesker rett til prioritet 
eller til å motta det meste av den nyttige 
behandlingen som tilbys i norsk helse-
vesen. Det kan også være situasjoner 
hvor eldre bør prioriteres høyere enn i 
dag fordi helsegevinst av betydning ikke 
er tilstrekkelig hensyntatt. 

Utvalget var bredt sammensatt. Det 
deltok to helseøkonomer fra henholds-
vis universitetet i Tromsø og i Oslo, og 
ikke en som Nord gir inntrykk av i sin 
kommentar. Erik Nord ble invitert til 
utvalget og gav en god fremstilling av 

      Prioritering må

løfte frem
   de tause taperne

av Atle Moen, Overlege Dr.med Nyfødtavdelingen OUS, 
Medlem av Prioriteringsutvalget for helsetjenesten

››
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sitt syn, men hans perspektiv ble ikke 
ensidig lagt til grunn når utvalget ut-
formet sine prioriteringskriterier. 
Mange av Nords vitenskapelige artikler 
er sitert av utvalget men ikke alle. 
 Artikler som representerer et annet 
syn enn Nord sitt er også sitert. 

Når utvalget til slutt uten dissens falt 
ned på litt andre formuleringer av 
kriteriene enn Nord ønsket kan jo 
forklaringen være så enkel som at man 
fant det riktig å vektlegge et mer prag-
matisk perspektiv på prioritering enn 
det han representerer. Å antyde mani-
pulering og tendensiøs påvirkning fra 
utvalgets leder og sekretariat slik  
Nord gjør i sin kommentar viser liten 
respekt for utvalgsmedlemmenes evne 
til å tenke selv og fremmer ikke et godt 
debattklima rundt prioritering i norsk 
helsevesen. 

Erik Nord har rett i at helsevesen 
ikke er jordbruk. Men når han først  
har introdusert metaforen er det ikke 
sikkert at den er så irrelevant allikevel. 
Når bonden til slutt har dyrket opp alt 
tilgjengelig areal men fortsatt ikke er 
fornøyd med avlingen er det på tide å 
tenke nytt. Kanskje finnes det planter 
som burde ha stått på en åkerlapp med 
et bedre jordsmonn for å utvikles til 
sitt fulle potensiale. Og kanskje finnes 
det andre som bør fjernes helt fordi de 
aldri vil vokse tilfredsstillende uansett 
hvilket jordsmonn de plantes i.   •
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      Den vanskelige

prioriteringsdebatten

Av Jon Magnussen,
Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU
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      Den vanskelige

prioriteringsdebatten

Av Jon Magnussen,
Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU

››

Å prioritere betyr å sette noe foran 
noe annet. Behovet for å prioritere 

fordi vi har begrenset med tid («døgnet 
har ikke mer enn 24 timer»), og fordi 
vi begrenses av de rammer som gis av 
inntekten vår. Hva vi prioriterer be-
stemmes av  våre preferanser (hva vi 
liker) og av hva det vi ønsker oss koster 
(prisen). Har vi høy inntekt er det 
lettere å prioritere i den forstand at  
det blir færre ting å velge bort, men  
det fører ikke til at vi lar være å foreta 
bevisste (og ubevisste) prioriteringer 
ut fra hva vi synes er best for oss. Er vi 
en del av en familie prioriterer vi gjerne 
annerledes enn om vi er alene. Får vi 
barn setter vi i mange sammenhenger 
barnas hensyn foran våre egne interes-
ser, vi prioriterer med andre ord barna. 
I et fellesskap vil dermed prioritering ene 
ikke nødvendigvis reflektere  summen 
av de individuelle preferansene. Men, 
også i et fellesskap begrenses våre valg 
av fellesskapets inntekt og prisen på de 
varer/tjenester vi ønsker oss.

Prioritering av helsetjenesten
Hva har så dette å gjøre med priorite-
ring i helsetjenesten? Jo, helsetje-
nesten er i Norge, som i de fleste andre 
land,  et fellesskapsansvar. Vår tilgang 
til helsetjenester skal bestemmes av 
våre behov (preferanser), men fri-
kobles fra vår inntekt. Vi er med andre 
ord ikke komfortable med et samfunn 
hvor betalingsevne skal bestemme i 
hvilken grad vi får tilgang til helse-
tjenester. Løsningen ligger i at alle, 
gjennom skattesystemet, bidrar til å 
finansiere helsetjenesten. Hvor mye  
vi trekker inn i skatt for å finansiere 
helsetjenester vil bestemmes av hvor 
høyt vi, i fellesskap, prioriterer det å gi 
gratis helsetjenester opp mot det å gi 
andre velferdsgoder som eldreomsorg, 
skole, politi, forsvar etc, og opp mot 

den inntekten vi beholder for privat 
konsum (og investeringer). Det reflek-
terer med andre ord fellesskapets 
 prioritering AV helsetjenesten.

Mange vil mene at det i Norge er 
rom for å bruke en betydelig høyere 
andel av vår inntekt på helse og om-
sorgstjenester. Vi er en rik befolkning  
i et rikt land, og har et i alle sammen-
henger høyt privat forbruk. Kanskje 
har vi ikke behov for flere par ski, 
 hyppigere hårklipp, flere merkeklær 
eller større flatskjerm-TV. De som har 
argumentert for en vesentlig styrking 
av helsetjenesten har imidlertid ikke 
hatt stort gjennomslag verken hos  
den forrige rød-grønne regjeringen 
eller hos dagens blå-blå variant.  Veksten 
i helsesektoren har de senere årene, 
uavhengig av regjering, vært marginal. 

En alternativ strategi er da å utnytte 
de ressursene vi allokerer til helsetjen-
esten bedre. Hvis vi sluttet å operere 
der operasjon var unødvendig, behand-
let pasientene på det nivået de hørte 
hjemme, organiserte virksomheten slik 
at leger og sykepleiere kunne bruke 
mer av arbeidstiden sin på behandle 
pasienter, og koordinerte oss bedre 
mellom og innen nivåer, ville langt 
flere som hadde behov for helse- og 
omsorgstjenester få plass uten at vi 
samtidig måtte øke rammene. 

Må vi prioritere innen helsetjenesten?
Så er spørsmålet: Vil en sterkere prio-
ritering AV helsetjenesten eventuelt 
kombinert med en effektivisering I 
helsetjenesten eliminere behovet for  
å prioritere INNEN helsetjenesten?  
Er det, med andre ord, realistisk å tro 
at det er nok til alle? Mitt svar er «nei». 
Jeg tror det verken er mulig å bevilge 
seg eller effektivisere seg bort fra prio-
riteringsbeslutninger innen helsetje-
nesten. Vi kan lette presset med mer 
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romslige rammer, da forutsatt at etter-
spørselen etter tjenester ikke stiger 
tilsvarende. Det er imidlertid noen 
fundamentale forhold med helsetjen-
esten som gjør at vi må være forberedt 
på å måtte prioritere også innen tjen esten. 

For det første vil det kontinuerlig 
utvikles nye behandlingsformer og nye 
medikamenter som utvider mulighets-
området for hva som kan gjøres. Noen 
av disse vil kunne gi økt produktivitet, 
andre vil representere et behov for nye 
ressurser. Det mest nærliggende eks-
emplet på det siste er livsforlengende 
medikamenter. Det er ikke realistisk  
å anta at samfunnet vil være villig 
 redusere andre velferdstjenester eller 
privat konsum for å innføre enhver ny 
behandlingsform selv om den skulle ha 
dokumentert klinisk effekt. Dermed 
oppstår behov for kriterier for når man 
sier «ja» og når  man sier «nei». 

For det andre endres befolknings-
sammensetningen. Det betyr at  vi blir 
flere eldre, men også og vi blir relativt 
sett færre som er i jobb. Demografiske 
endringer påvirker dermed både be-
hovet for helsetjenester og vår mulig-
het til å tilby disse. Helsetjenesten må  
i stadig sterkere grad konkurrere med 
andre velferdstjenester om en arbeids-
kraft som relativt sett blir stadig mindre.

For det tredje er det sterke kommer-
sielle interesser som presser på for økt 
bruk av helsetjenester. Dette gjelder 
både produsenter av legemidler, av 
medisinsk-teknisk utstyr og private 
kommersielle leverandører av tjenes-
ter. En rettighetsbasert helsetjeneste 
uten klare retningslinjer for når noe 
skal inngå som en del av den offentlige 
finansierte pakken (m.a.o. prioriteres) 
vil legger markedet åpent for denne 
type aktører.  

Alle disse tre forhodene trekker i 
retning av at en «det er nok til alle» 
tenkning verken er realistisk eller klok. 
Vi må velge, og da er det bedre å basere 
valgene på åpne og gjennomdiskuterte 
kriterier enn på den enkelte kliniker 
sitt personlige skjønn. Med andre ord; 
det vil være klokt å utvikle kriterier for 
prioritering også INNEN helsetjen esten. 
I et helsepolitisk klima hvor korttids-
hukommelsen ofte synes mer velut-
viklet enn historieforståelsen er det 

verdt å huske at vi har hatt systematiske 
diskusjoner om prioriteringskriterier 
helt siden Lønning I utvalget kom med 
sin rapport i 1987. (Og, for de av leserne 
som ikke er helt stø i historie: 1987 er 
før lenge før man tenkte på New Public 
Management i norsk helse tjeneste, det 
var 10 år før DRG-basert finansiering 
og det var 15 år før foretaksmodellen. 
Med andre ord; vi diskuterte kriterier for 
prioritering også i de gode gamle dager.)

Kriterier for prioritering
Mange reagerer på å gjøre tilgang til 
helsetjenester til et spørsmål om penger. 
Men dette handler ikke om penger, det 
handler om bruk av ressurser. Priori-
tering innebærer at man følger prin-
sipper for fordeling av begrensede 
ressurser mellom alternative tiltak. 
Kostnaden ved å gjøre noe er det vi 
ikke fikk gjort. Da er det, avhengig av 
ressurstilgang, lurt å tenke igjennom 
etter hvilke kriterier man ønsker å 
fordele ressurser.  For individet eller 
familien beskrev jeg dette innlednings-
vis som preferanser. For helsetjenester 
må vi utvikle en kollektiv forståelse for 
hva vi ønsker å legge vekt på; vi må bli 
enige om hva som skal være samfunnets 
preferanser.

Norheim-utvalget er det tredje 
offentl ige utvalget som foreslår kriterier 
for prioritering i helsetjenesten. De  
to første utvalgene (Lønning I og  
Lønning II) var begge omdiskuterte, 
men særlig Lønning II har hatt betyd-
ning gjennom den etterfølgende priori-
teringsforskriften og gjennom lov om 
pasient og brukerrettigheter. Felles for 
både Lønning II og Norheim er at de 
beskriver tre typer kriterier: Det første 
er knyttet til resultatet av behandlingen,  
det andre til ressursbruken og det 
tredje til hvor alvorlig pasientens til-
stand er. Slik prioriteringsforskriften  
i dag er utformet innebærer den: 
a)  Tiltak med høy nytte, alt annet likt, 

prioriteres foran tiltak med lav nytte. 

b)  Pasienter med høy alvorlighetsgrad, 
alt annet likt, prioriteres foran pasi-
enter med lavere alvorlighetsgrad. 

c)  Et tiltaks kostnader må stå i rimelig 
forhold til ressursbruken.

Det er i grove trekk tre forhold ved 
Norheim-utvalget som avviker fra 
dagens kriterier. For det første erstatter 
Norheim begrepet nytte med begrepet 
«helsegevinst», og definerer dette som 
antall gode leveår som følger av tiltaket. 
Dette er mer en semantikk. Dagens nytte- 
begrep tolkes gjerne klinisk som at 
behandlingen skal ha effekt. Det inne-
bærer at det som er av betydning er om 
behandlingen har stor eller  mindre effekt, 
ikke hvor mange ekstra kvalitetsjusterte 
leveår den vil gi. Mer om det under.

For det andre erstatter Norheim 
begrepet alvorlighet med begrepet 
«helsetap», og definerer dette som 
tapte gode leveår over et normalt 
 l ivsløp. Dagens alvorlighetsbegrep er 
utydelig, men forstås ofte som en 
 kombinasjon av nedsatt livskvalitet og 
relativt tap av leveår. Norheim tar som 
utgangspunkt et rettferdighetsbegrep 
som sier at vi alle bør gis mulighet til å 
oppleve like mange gode leveår. Der-
med vil også helsetap før den lidelsen 
man skal tilbys behandling også telle 
inn, og framtidig tap av gode leveår 
telles i absolutte og ikke relative 
 størrelser. En konsekvens av dette er  
at alder blir et langt mer eksplisitt 
kriterium enn hva tilfellet er i dag. 

For det tredje innfører Norheim noe 
de kaller «helsetapsklasser». Tanken er 
her at vi, alt annet likt, vil prioritere et 
ekstra godt leveår høyere for de som 
har et stort enn for de som har et lite 
helsetap. Det å bedre helsen til grupper 
som i utgangspunktet er dårlig stilt 
(tolket som stort helsetap) er dermed 
viktigere for oss enn å bedre helsen til 
de som i utgangspunktet er godt stilt 
(tolket som lite helsetap). 

Får Norheim-utvalget gjennomslag 
for sine kriterier vil det innebære en 

Får Norheim-utvalget gjennomslag for sine kriterier vil 
det innebære en betydelig endring av de prinsippene 
for prioritering som i dag skal styre helsetjenesten.



OVERLEGEN 1-2015 15

betydelig endring av de prinsippene 
for prioritering som i dag skal styre 
helsetjenesten. For det første er ut-
valget tydelig på at de kriteriene de 
foreslår skal kunne anvendes i klinikk-
nære så vel som overordnede priorite-
ringer. Det betyr at fordeling av ressurser 
mellom tiltak («folkehelseperspektivet») 
skal baseres på samme kriterier som 
fordeling av intensivsenger eller 
 plassering i en operasjonskø («klinikk-
perspektivet»). En konsekvens av dette 
er at man i klinikken ikke bare skal 
vurdere den kliniske effekten, men 
også hvor mange gode leveår pasienten 
vil kunne få som følge av tiltaket. Dette 
utfordrer en tankegang som sier at 
pasienter med samme lidelse og samme 
forventede kliniske effekt skal få samme 
tilbud. 

En prioritering som legger vekt på 
tidligere helsetap representerer også 
en betydelig endring av dagens praksis. 
Satt på spissen betyr dette at av to like 
gamle pasienter med samme lidelse og 
samme effekt skal den komme først 
som har hatt det verst fram til nå. På 
denne måten benytter man helsetjen-
esten i et prosjekt hvor målsettingen  
er å utjevne forskjellene i hvor mange 
gode leveår hver enkelt av oss får opp-
leve over et livsløp. 

Finnes det en fasit?
Prioriteringsdiskusjoner er vanskelige. 
De utfordrer oss på hvilke verdier vi 
synes er viktigst, og de tvinger oss til å 
sette noen foran andre. Det er en disku - 
sjon uten fasit, men hvor utfordringen 
er at resultatet skal gjenspeile felles-
skapets preferanser. Dette er ikke en 
diskusjon som bør avgrenses til leger, 
andre helsearbeidere eller økonomer. 
Det er imidlertid en diskusjon som er 
vanskelig både fordi den utfordre våre 
verdier og fordi den er kompleks. Leger 
er ikke mer meningsberettiget enn 
andre, men kan med sin kunnskap yte 
betydelige bidrag i forhold til å tydelig-
gjøre hvilke konsekvenser ulike valg 
har. Da må imidlertid legene engasjere 
seg i en diskusjon om prioritering 
INNEN helsetjenesten med samme 
engasjement som man engasjerer seg i 
en diskusjon om prioritering AV helse-
tjenesten.   •

Alle bidrag under «Spørrekassen»  
og «Jus for leger» finnes samlet under  

Ofs hjemmeside:
 

https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/FAQ/

Følg oss på:
https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/
 

Følg med og lik oss på: 
https://www.facebook.com 
/pages/Norsk-overlegeforening/184196251599027



OVERLEGEN 1-201516

Men det er noen skjær i sjøen. Å 
estimere gjennomlevde og frem-

tidige antall kvalitetsjusterte leveår er 
en krevende øvelse. Hvordan vil du 
selv rangere livskvalitet i ulike livs-
faser? Og med hvilket kunnskaps-
grunnlag kan legen overprøve 
 pasientens opplevelse? Metodikken 
kompliseres vesentlig av at mange 
pasienter har flere lidelser opp gjen-
nom livet, og ofte samtidig.  

Anvendt helsepietisme
Gitt at metoden likevel var gjennom-
førbar, herunder etterprøvbar og juri-
disk håndterbar, hvordan vil regne- 
øvelsen påvirke befolkningens tillit til 
tjenesten? Hvis du rammes av en eller 
annen sykdom vil du kanskje få be-
handling. Sikker kan vi først være etter 
en nærmere vurdering av QALY.  Vil 
den enkelte pasient oppleve dette som 
«åpent og rettferdig» og ikke minst 
forutsigbart? Og hvordan vil regne-
øvelsene påvirke tilliten mellom 
 pasient og behandler? Lar rollen som 
takstmann seg forene med rollen som 
sjelesørger? Er det mulig alltid å regne, 
for dernest alltid å trøste? Eller vil 

trøsten oppleves annerledes når den 
gis av en som strengt tatt kan hjelpe, 
men som (basert på subjektive 
 kriterier) har estimert at hjelpen  
ikke er regningssvarende?

Er nøden så stor i norsk helsetjen-
este at vi må gjøre disse vanskelige 
avveiningene, eller er Norheim-utvalg-
ets arbeid også uttrykk for en sær-
norsk pietisme? Utvalgets rapport kan 
leses i en slik tradisjon. Kanskje en arv 
fra vår nære historie med liv omsvøpt 
av sild og havregrøt? Som utvalget 
skriver har det vært en lang tradisjon 
for prioriteringsarbeid i norsk helse-
tjeneste. De senere årene har mye av 
debatten vært preget av at begrensning 
av ressurstilgang til helse er en høyst 
nødvendig og spesielt aktverdig øvelse. 
Med forunderlig ulik begrunnelse.

 
«Fåfengt pengesluk»
I 2005 publiserte Aftenposten kronikken 
«Helsebudsjettet bør begrenses», 
 forfattet av Berit Bringedal og Reidun 
Førde ved Legeforeningens forskn-
ingsinstitutt. Tittelen var dekkende for 
hovedbudskapet. Argumentasjonen 
som ble fremført var tredelt; økt grad 

av medikalisering er ikke ønskelig, vi 
vil få mer ut av ressursene ved bruk i 
andre deler av verden, og vi får ikke 
nødvendigvis mer helse ved økt 
ressurs innsats i Norge.

 De to første argumentene er det 
vanskelig å være uenig i. Livets for-
gjengelighet kan intet tiltak bøte, og 
medikalisering av alle livets fasetter er 
ingen løsning. At pengene vil kunne få 
en bedre anvendelse i andre land er 
også udiskutabelt. Men ikke spesielt 
for helse-feltet. Vi ville også få flere 
kilometer vei eller nye skolebygg for 
samme ressursinnsats i andre deler av 
verden. Avveiningen hører derfor 
hjemme i diskusjonen om bistands-
budsjett, ikke helsebudsjett.

 Det siste argumentet kan problema-
tiseres. Forskerne peker altså på at 
økte ressurser ikke nødvendigvis gir 
mer eller bedre helse; «I beste fall kan 
det også bety at det ikke får noen effekt 
i det hele tatt, i verste fall kan helse-
effekten være negativ». Underliggende 
premiss må være at det er en form for 
grenseverdi for effekt av helsetiltak,  
og at vi i Norge befinner oss nær eller 
forbi denne grensen.

Aldri skade, av og til lindre,  
alltid regne, kanskje behandle... (?)

Innlegg av styremedlem Christian Grimsgaard››

Norheim-utvalget har presentert en modell som skal gi åpne og rettferdige 
prioriteringer i vårt solidarisk baserte helsevesen. Basert på et estimat 
av den enkeltes livskvalitet og forventet levealder skal legen plassere 
pasienten i en «helsetapsklasse». Rangeringen vil være førende  
for prioritering av behandlingstiltak, for eksempel 
om det offentlige kan tilstå den enkelte medisin. 
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 Og etter som livet alltid vil være 
endelig er det opplagt at også effekten 
av behandlingstiltak (med leveår som 
mål) vil nå en grenseverdi. Men Brin-
gedal og Førdes antydning om at Norge 
allerede var i grenseland 2005 er høyst 
diskutabelt. Etter mitt syn taler mye 
for at dette var feil allerede da, og i alle 
fall er feil i dag.

Og vi sparer og vi sparer  
og det blir så fint og flott 
Debatten rundt de nye behandlings-
former har imidlertid gjort spare-
politikken tydelig for alle som følger 
med. Selv om våre utgifter til medisiner 
har falt det siste 10-året finner vi oss 
ikke i stand til å tilby nye effektive medi - 
siner. Beslutningsforum har bestemt at 
norske brystkreftpasienter ikke skal gis 
medisin som i snitt gir 16 måneder øket 
levetid, og som brukes i nær sagt alle 
andre europeiske land. Det dreier seg 
ikke lengre om plass i en kø, men om  
et definitivt ja eller nei til høy-effektiv 
be handling. Fordelt på landets inn-
byggere er imidlertid ikke kostnaden 
avskrekkende; om lag 10 kroner per 
hode for å behandle alle de rammede. 

Den underliggende bekymring er 
naturligvis ikke basert på 10-kroner, 
men at de samlede kostnadene vil bli 
alt for høye hvis vi tilby alle nye og 
effektive behandlingsformer. Dette er 
det bærende og avgjørende premiss 
ikke bare for Beslutningsforums 
 kalkyler, men også for Prioriterings-
utvalgets arbeid og anbefalinger. 

Mens Bringedal og Førde for 10 år 
siden mente at vi økte ressurser gav 
ingen eller negativ helse-effekt argu-
menterer altså Norheim-utvalget helt 
omvendt; vi kan uansett ikke hjelpe alle. 
Vi står derfor foran det mye omtalte 
«helse gapet», et slags mulighetenes 
 Ragnarok. Derfor må vi gjøre kjølige 
kalkyler ikke bare ved vurdering av be-
handlingstiltak på gruppenivå, men også 
i møtet med den enkelte pasient. Bare 
slik kan knappe ressurser tildeles nogen 
lunde rettferdig skal man tro utvalget. 

Kan vi da absolutt ingenting gjøre?
Selv om «helsegapet» er flittig omtalt  
av Prioriteringsutvalget, er forestillingen 
svakt underbygget. Det baserer seg på  
to underliggende premisser, eller for-
dommer; at mulighetene øker, og at i et 
marked hvor et gode er gratis er etter  
spørs elen ubegrenset. Ettersom begge 
faktor ene øker vil produktet øke eks-
ponentielt.  

Begge premissene er imidlertid  
høyst diskutable både fra et empirisk 
og teoretisk ståsted. Nye behandlings-
tiltak vil oftest erstatte gamle og min-
dre effektive, ikke komme i tillegg. Et 
eksempel er PCI som erstatter By-pass. 
Nye behandlingstiltak reduserer dess-
uten ofte annen sykelighet (som post- 
infarktsvikt), har mindre komplikasjoner 
eller økt varighet (som moderne ledd- 
proteser). Giktmedisiner erstatter i 
kke bare de gamle, men overflødiggjør 
både revma-kirurgi og utgifter til om-
sorg for leddgiktsrammede. 

At alle vil ha alt er også en fasttømret 
forestilling som ikke uten videre er 
riktig. Rett nok valfarter mange i for 
stor grad til helsevesenet med bekym-
ringer og bagateller vi uansett ikke  
kan avhjelpe. Men de fleste av oss 
 ønsker ikke å tilbringe tiden på et 
 venteværelse eller i en sykehusseng 
med mindre det kommer noe ut av 
dette. Det dreier seg derfor ikke om et 
gratis gode, pasienten vil alltid måtte 
bære en del av ressurs innsatsen (i form 
av avsatt tid eller risiko for bivirknin-
ger), og vil nødig legge seg under 
 kniven uten utsikter til gevinst. 

Dette samstemmer med den obser-
verte utviklingen. Vi holder oss friske 
lengre, og tilbringer en mindre del av 
livet på institusjon, det være seg syke-
hjem eller sykehus. Vi beveger oss i 
noen grad i retning av duracell-kaniner 
som trommer på til vi brått stopper. I 
mange land i Europa er også kø-pro-
blemene til offentlige helsetjenester 
også langt på vei løst. Etterspørselen er 
ikke ubegrenset, men øker bare svakt 
med (om lag 10 %) økning av tilbud. 

Offentlig armod, privat overflod
Fra midten av 2000 tallet til i dag har 
helsebudsjettet vært ganske uendret, 
mens vår private kjøpekraft har økt 
med om lag en tredel. Den alternative 
anvendelsen av ressursene som ble 
foreslått i kronikken til Bringedal og 
Førde har nok i liten grad gått til bi-
stand, men til økt privat forbruk. Jon 
Magnussen påpekte i forrige nummer 
av Overlegen at ressursinnsatsen per 
innbygger i spesialisthelsetjenesten var 
noe lavere i 2014 enn i 2004. I den 
samme perioden har vi i sykehusene 
opplevd at vilkårene for å gjøre en god 
jobb har blitt mer krevende. Fra et 
utsynspunkt i nedslitte og overfylte 
sykehus har diskusjonen om de alt for 
rause helsebudsjettene artet seg alde-
les virkelighetsfjern.

Ein våg me ikkje har visst um?
Etter mitt syn bør prioriteringsar-
beidet konsentreres om å sjalte ut 
 behandlingsformer med ingen eller 
usikker effekt. Ressurser kan frigjøres 
og helsetiltakene kan gjøres mer treff-
sikre. Vi bør også legge forholdene 
bedre til rette for at helsepersonell  
får gjort jobben på en god og effektiv 
måte. Leger og sykepleiere har vi mange 
av, men arbeidet er for dårlig organisert. 
Jeg tror Bringedal og Førdes forestilling 
om en den øvre grense for meningsfull 
effekt av behandlingstiltak er nærere 
enn vi ofte tror. At land som anvender 
noe mer på helse enn vi har gjort de 
senere årene har fått bukt på køene 
støtter et slikt syn. Vi bør sikte mot at 
vi også fremover skal tilby effektiv 
behandling til alle trengende over 
offentlige budsjetter. Alternativene er 
beheftet med utsikter til store transak-
sjonskostnader og fremvekst av en to- 
delt helsetjeneste. De samlede utgiftene 
vil sannsynligvis ikke bli mindre.  •

Se lenke:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Helsebudsjettet-bor-begrenses-6366290.html



Eller for å låne en definisjon fra 
Norges fremste helsedirektør 

gjennom tidene, Torbjørn Mork:  
«Å prioritere handler om å forsømme 
noens velbegrunnede behov for tilgang 
til offentlig helsetjenester til fordel for 
andre medisinsk hjelpetrengende med 
et enda større behov». Det er fortsatt 
mange mennesker i dette land – både i 
og utenfor helsetjenesten - som lever i 
den villfarelse at det ikke er nødvendig 
for oss å prioritere. Norge er jo et av 
verdens rikeste land. Dette innlegg 
representerer ikke et forsøk på å  
overbevise slike drømmere. Ei heller  
er hensikten å berømme Norheim- 
utvalget for klar tale og klare kriterier, 
snarere tvert i mot. Utvalget skriver  
«at prioriteringer bør søke målet ’flest 
mulig gode leveår for alle, rettferdig 
fordelt’; bør følge av klare kriterier;  
bør gjøres systematisk, åpent og med 
brukermedvirkning; og bør gjennom-
føres med et helhetlig sett med effektive 
virkemidler». For å oppnå dette fore-
slås at dagens tre overordnede kriterier 
for prioriteringer, nyttekriteriet, alvor-
lighetskriteriet, kostnads-effektivitets-
kriteriet, erstattes av  helsegevinst- 
kriteriet, ressurskriteriet og 
helsetapskriteriet. Utvalgets tredoble 
påstånd er at disse kriteriene er klarere 
enn de gamle, at de er lettere forståelig 
for folk flest og at de bedre lar seg 
anvende på ulike beslutningsnivåer. 

Det kan godt være at de tre sistnevnte 
kriterier fungerer som sådan i hodet  
på kalkulerende helseøkonomer og 

 prioriteringseksperter som har forlest 
seg på Norman Daniels & Co, men det 
er knapt tilfelle blant folk flest, verken 
i eller utenfor helsetjenesten. Og for de 
som jobber i helsetjenesten og foretar 
prioriteringsbeslutninger hver eneste 
dag, og det med utgangspunkt i fag- og 
livsnære kriterier,  må de nye kriteriene 
med fokus på gevinst og tap fortone 
seg nokså luftige, for ikke å si utopiske. 
I tillegg kommer den symbolske mening 
som begrepene tap og gevinst målbærer, 
nemlig at ikke bare er livet et lotteri, 
men nå også livet som bruker av helse-
tjenester! For nå skal ikke bare mitt 
syke liv veies og måles med hensyn til 
alvorlighet, og nytte og kostnader av 

nødvendige medisinske tiltak;  nå skal 
den medisinske innsatsen her og nå 
avhenge av hva prioriteringsekspert-
ene klarer å spå seg fram til hva denne 
innsats vil gi meg av gode leveår og 
forminsket helsetap sett i et livsløps-
perspektiv. 

Dette representerer en form for 
 økonomisk nytale som helt og holdent 
ser bort fra det faktum at det er ingen  
i denne verden som besitter den 
 krystallkulen som ville gjøre det mulig 
prospektivt å skue et menneskes totale 
livsløp. Kanskje er det derfor her på sin 
plass å minne om salige Søren Kierke-
gaards utsagn: «Vi lever forlengs, men 
forstår baklengs». Kriteriene for helse-
tap og helsegevinst er formulert og 
tenkt operasjonalisert på måter som 
forutsetter innsikter som til nå har vært 
forbeholdt astrologer, spåkoner og andre 
foranskutte lyn. Jeg har tillit til at de 
fleste leger og andre helsefaglige beslut-
ningstakere vil ha seg frabedt denne 
nytale, ikke for å verge seg mot de prio-
riteringsvalg som tragiske sett er nød-
vendig å foreta, men for å hegne om sin 
faglige integritet og for å kunne møte  
pasienters behov for hjelp og støtte også 
i situasjoner hvor slike forsømmelser 
rammer nettopp disse pasientene.  •

Tragisk, men nødvendig

Artikkelen har stått på trykk i i «Legekunsten» nummer 4-2014 og gjengis med tillatelse

Av Jan Helge Solbakk, professor 
i medisinsk etikk, Senter for 

medisinsk etikk, UiO

Norheimutvalgets prioriterings-utredning som nylig er fremlagt 
har en besnærende tittel: «Åpent og rettferdig – prioriteringer i 
helsetjenesten» (NOU 2014: 12). En ærligere, og mer sakssvaren-
de tittel ville vært: «Tragisk, men nødvendig». 

      Det er ingen i denne verden som besitter den 
 krystallkulen som ville gjøre det mulig prospektivt 
            å skue et menneskes totale livsløp 

››

     «Å prioritere handler  
om å forsømme noens
   velbegrunnede behov for
    tilgang til offentlig
   helsetjenester til fordel 
for andre medisinsk 
   hjelpetrengende med 
      et enda større behov»
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Norheim var sekretær i Lønning II 
utvalget2 noe som kommer til 

uttrykk gjennom lik metodikk og til-
nærming til flere spørsmål. I mandatet 
til Norheimutvalget står det at det har 
vært en «utfordring å sikre at kriteriene 
blir brukt i alle ledd i helsetjenesten.  
Et springende punkt vil alltid være: 
Hvordan sikre oppslutning om prin-
sipper for prioritering?»3 Utvalget har  
i liten grad vurdert om styringen av 
helseforetakene følger opp samfunnets 
forventninger og prioriteringer. 

Helseminister Jonas Gahr Støre 
uttalte før arbeidet startet at «Norge 
bruker store ressurser på helse- og 
omsorgstjenester. Det offentlige har 
som mål at helsetjenesten skal være  
av god kvalitet, gi mest mulig helse for 
ressursene som anvendes i tjenesten, 
og sikre likeverdig tilgang til helsetjen-
ester, uavhengig av diagnose, kjønn, 
bosted, personlig økonomi, etnisk  
bakgrunn og den enkeltes livssitua-
sjon». I tillegg understreket han at 
«skal vi oppnå våre grunnleggende 
helsepolitiske mål, må vi prioritere». 4  1

Prioriteringer må skje på alle beslut-
ningsnivåer. Stortinget, med folkevalgte 
politikere, bestemmer nivået på de 
helsetjenester befolkningen skal tilbys 
gjennom lovvedtak som skal følges 
opp, og bevilgninger. Alle partier er 
enige om at helsetjenesten skal priori-
teres og utvikles. Både helseministre 
og Stortinget forutsetter at vi har og 
skal ha en tilgjengelig helsetjeneste 

med høy kvalitet og at den må utvikles 
i takt med ny kunnskap og befolkning-
ens behov. Det overlates i stor grad til 
helseministeren ved departementet, de 
regionale helseforetak og kommunene 
hvordan helseressursene skal fordeles 
og prioriteres, men tjenesten må opp-
fylle befolkningens rettigheter og i 
forhold til forpliktelser, her kalt sam-
funnsoppdraget.  

Her stiller jeg spørsmål om hvordan 
Stortingets «bestillinger» oppfylles i 
styringen av helseforetakene, fra eier, 
styrer og ledelsen i departement, regi-
onalt helseforetak og helseforetak.  
Og hvordan det sørges for et faktisk 
grunnlag for de beslutninger  som 
treffes for å oppfylle informasjons-
ansvaret overfor Stortinget.  

Stortingets rolle i  
prioriteringer og oppfølgning  
Prioriteringsdiskusjonen handler ofte 
om at det skal kuttes i noen behand-
lingstiltak for å skape rom for andre og 
overbehandling som et problem i hel-

seforetakene. Dette er relevante spørs-
mål, men de kan bidra til å dekke over 
de grunnleggende spørsmålene om 
hvordan pasienttilbudet til befolkningen 
utvikles, eventuelt svekkes, og om det i 
styringene av helseforetakene skapes 
nødvendige forutsetninger for å tilby 
helsetjenester til riktig tid og kvalitet. 
Svikt i styringskjeden og systemsvikt, 
kan ha langt større betydning for helse - 
tjenestetilbudet til befolkningen som 
sådan enn svikt i enkelte saker.  

Stortinget har forutsatt ved bevilg-
ninger og lovvedtak at pasienttilbudet  
i sykehusene skal  utvikles og endres i 
samsvar med befolkningens behov.  
Det krever investeringer i det ytterste 
leddet: der pasientbehandlingen tilbys 
og gis. For god drift kreves nødvendig 
bemanning med adekvat kompetanse, 
tilgang på utstyr for medisinsk behand-
ling, tilgang på utstyr, hensiktsmessig 
logistikk og IKT systemer for oppfølg-
ning av pasienter. For å utvikle tjen-
esten kreves det ytterligere investeringer 
i systemer for utvikling av kvalitet, 

   Hvordan ivaretar helseforetakene  
de overordnede prioriteringer
- «samfunnsoppdraget»?   
Daglig gjøres det prioriteringer i helsetjenesten. Prioriteringsutvalget med Norheim som  
leder ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 21. juni 2013 og avga sin innstilling i 20141. 
 Utvalget er i mandatet bedt om å vurdere hvordan man i Norge best mulig kan møte  
dagens og framtidens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. 

Anne Kjersti Befring har vært leder siden 1996, i helse-
forvaltningen og i Legeforeningen. Fra 1. oktober 2014 er 
hun ansatt ved juridisk fakultet, universitetet i Oslo og skal 
skrive doktoravhandling om bruk av genetisk informasjon. 
Hun underviser jusstudenter og er veileder og sensor på 
masteroppgaver. Befring har forelest på ulike lederut-
danninger for helsepersonell de siste årene. 

Thom
as B

arstad E
ckhoff

Av Anne Kjersti Befring››
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tilpasset bemanning etter endrede 
behov, som for eksempel befolknings-
veksten, oppdateringer av kompetanse, 
utvikling av nye samarbeidsordninger, 
mm. Slike investeringer er nødvendig 
for å utvikle pasienttilbudet. 

Stortinget mottar i liten eller ingen 
grad informasjon fra de ulike helse-
ministre om at det har vært utfordr-
inger med tilgjengelighet og kvalitet  
i helseforetakene. Helseministre er 
forpliktet til å gi informasjon, se 
nedenfor. Stortinget ved kontroll -og 
konstitusjonkomiteen, har derimot 
behandlet rapporter om etterfølgende 
revisjon (Riksrevisjon) over flere år 
der svikt påpekes. 

Hva vet vi om utviklingen av pasient-
tilbudet og kapasitetssituasjonen i 
helseforetakene? 
Det foreligger lite informasjon fra 
helseministre de seneste årene om at 
det har vært utfordringer med tilgjeng-
elighet og kvalitet, bortsett fra innen-
for psykisk helsevern og rus, og i noen 
konkrete saker. I all hovedsak vises det 
til positive utviklingstrekk  
for pasienttilbudet i helseforetakene. 

Før helseforetaksreformen var det 
utfordringer med å planlegge budsjetter 
ved enkelte sykehus som kunne holdes. 
Disse utfordringene ble i stor grad 
avhjulpet med innføring av ISF (inn-
satsstyrt finansiering) i 1997, da det ble 
en bedre sammenheng mellom aktivitet/ 
oppgaver og finansiering. Det var for-
utsatt at ISF måtte utvikles kontinuer-
lig for å kunne oppfylle intensjonen 
med ordningen.  Siden 2002 har det 
vært en «bedre» økonomisk kontroll 
med helseforetakene. Det har også 
vært et tydelig mål. Spørsmålet er 
hvordan pasienttilbudet er utviklet i 
denne perioden. 

Tilsynelatende er det mangler i over-
sikten over hvordan pasienttilbudet er 
utviklet. Det foreligger enkelte kvali-
tetsmålinger og utvikling i meldeord-
ninger, som viser positive trekk. Det 
foreligger i følge eier sterke kompe-
tansemiljøer innenfor flere fag ved 
flere helseforetak. Fra de regionale 
helseforetakene har det vært gitt infor-
masjon om at helsetjenestetilbudet  
ble styrket i perioden fra 2004-2010. 

Det ble fremlagt oversikter som viste 
 kortere ventetid5. Denne informasjonen 
samsvarer ikke med informasjon fra 
revisjon av foretakene. Det er doku-
mentert at ventetiden på behandling 
har økt jevnlig de siste årene til 2011. 

Riksrevisjonen pekte også på at det 
var vanskelig å få frem korrekte tall på 
ventetid.  

Fra Helsetilsynet, Norsk pasient-
skadeerstatning og i en rekke media 
oppslag de siste årene, er det økning  
av saker og enkeltsaker som kan tyde 
på systemmangler i helseforetakene, 
men det krever en grundigere gjen-
nomgang for å få kunnskap om ut-
viklingen. Riksrevisjonen har i flere 
rapporter tatt opp at helseforetakene 
styres i strid med Stortingets forutset-
ninger om kortere ventetid og offentlig 
innsyn. Norsk pasientregister hadde 
ved utgangen av 2. tertial 2009 regis-
trert 11 948 fristbrudd for ventende 
pasienter og 14 624 fristbrudd for  
pasienter som hadde påbegynt behand-
ling6. 

I en reportasje i NRK i september 
2010 ble det uttalt at behandlings-
fristen er brutt i 70000 tilfeller for 
20097. Det er også reist tvil om hvordan 
behandlingsfrister er satt og om det er 
gitt informasjon om dette. Noen sluttet 
å sette behandlingsfrister, eller den ble 
satt for en første konsultasjon og «ut-
kvittert», uten at behandling verken er 
gitt eller planlagt. Eller det settes frist 
uten at pasienten informeres om fristen 
og rettigheter, men slik at de pasientene 
som tar opp spørsmål om fristbrudd  
umiddelbart blir prioritert. Tilpasn-
inger med behandlingsfrister har fått 
alvorlige konsekvenser for mange 
 pasienter. Informasjon om ulovlig 
praksis knyttet til behandlingsfrister er 
også påpekt av kontroll - og konstitu-
sjonskomiteen og av tillitsvalgte ved 
flere sykehus.  

Bærum sykehus (Vestre Viken) ble 
ilagt et forelegg på kr 5 millioner etter 
å ha strøket behandlingsfrister i perio-
den fra 2004-20108. «Systemsvikten» 
hadde da allerede pågått i flere år og 
den ble oppdaget av en innleid syke-
pleier som varslet tilsynet i fylket i 
både 2009 og 20109. Påtalemyndig-
heten la til grunn at praksisen ble 
 innført i 2004.  Det foreligger mange 
media oppslag og rapporter fra tilsynet 
på at omgåelser av den lovbestemte 
rettigheten var utbredt10 med den 
 effekten at pasientens rett til helse-
hjelp ble svekket og ikke styrket, slik 
Stortinget hadde vedtatt.

Praksisen ble opprettholdt over flere 
år og var innarbeidet, noe som kan tyde 
på at dette ikke skyldtes tilfeldige feil 
av ansatte, men bevisst styring for å 
omgå Stortingets vedtak om å forsterke 
retten til helsehjelp fra 2004 og den 
økonomiske risiko som fristbrudd med - 
førte. Et alternativ var at det regionale 
helseforetaket sørget for tilstrekkelig 
kapasitet og finansiering til å oppfylle 
rettigheter, eventuelt varslet om kapa-
sitetsutfordringer.   

Det har vært vanskelig å få endret 
praksis med ventetid og systemer for  
å registrere ventetid, noe som kan være 
sentralt for å vurdere kapasitet. I Stor-
tingets kontroll og konstitusjonskomite 
ble det i behandlingen av Dokument 3:2 
(2010-2011) uttalt at helseforetakene må 
gi de økte ventetider større prioritet11. 
Stortinget forutsetter også at det må 
skje en endring i hvordan ventetid 
registreres slik at det er riktig. 

I Riksrevisjonens oppfølgning av 
sykehusene (helseforetakene) året 
etter, bemerkes det at det fortsatt ikke 
er en enhetlig registrering av ventetid, 
slik at det knyttes usikkerhet til det 
helseforetakene har rapport som ned-
gang i ventetid12.  Det er tilsynelatende 
også her uenighet om hvem som be-

      Fra de regionale helseforetakene har det vært gitt 
           informasjon om at helsetjenestetilbudet  
  ble styrket i perioden fra 2004-2010. Det ble  
        fremlagt oversikter som viste  kortere ventetid
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skriver den faktiske situasjonen (om  
å definere virkeligheten)13, noe det 
finnes flere eksempler på de siste   
årene fra helseforvaltningen.

Riksrevisjonen har påpekt forskjeller 
mellom de regionale helseforetakene i 
hvilket tilbud pasientene tilbys, noe 
som kan tyde på at hver region selv 
definerer krav14.  

«De regionale helseforetakenes 
 resultatrapportering viser fortsatt 
store forskjeller i andelen som et tildelt  
rett til nødvendig helsehjelp, både 
mellom regioner og mellom fagom-
råder. Riksrevisjonen mener at dette 
gir høy risiko for at rettighetspasienter 
ikke prioriteres slik prioriteringsfor-
skriften forutsetter og at ivaretakelsen 
av pasientrettighetene blir forskjellig 
avhengig av hvilken region pasienter 
tilhører.

I 2013 kom OECD med en rapport 
(Health at a glance) som viser at Norge 
har den dårligste dekningen av syke-
hussenger i Vest-Europa. I Norge er 
det 2,1 senger per 1000 innbyggere. 
Liggetiden i sykehus er også lav i  Norge 
med i gjennomsnitt 4,5 døgn og belegget 
er høyt. Oversikten over ventetid på 
sykehusbehandling (Euro Health  
Consumer) viser at vi har den lengste 
ventetiden på sykehusbehandling.

Riksrevisjonens rapporter, saker fra 
Helsetilsynet og fra media, sammen-
holdt med tall fra OECD om ventetider 
og sengeplasser, kan være uttrykk for 
at kapasiteten i helseforetakene og 
pasienttilbudet er svekket de siste årene, 
i strid med politiske løfter og økte 
bevilgninger. Denne informasjonen  
bør uansett benyttes som et av flere 
utgangspunkter for å kunne vurdere 
styringssystemet/kulturen i helsefore-
takene og finansieringssystemet.   

De regionale helseforetaks «sørge for» 
ansvar som grunnlag for kapasitet til å 
oppfylle retten til helsehjelp

Staten ved helse- og omsorgsdeparte-
mentet har det overordnede ansvaret 
for all helsetjeneste, også for spesialist-
helsetjenesten, jf spesialisthelsetjen este- 
loven § 2-1, som blant annet innebærer 
å sette de regionale helseforetak ene i 
stand til å oppfylle sine plikter til å 
sørge for spesialisthelsetjeneste til 
befolkningen innen sine helseregioner. 
Departementet må ha oversikt over 
situasjonen i helseforetakene for å 
kunne holde Stortinget informert.  I 
lov om spesialisthelsetjeneste15 § 2-1 a 
pålegges de fire regionale helseforetak-
ene et «sørge for» ansvar for spesialist-
helsetjenesten i og utenfor institusjon 
innen helseregionen. Det betyr ansvar 
for å kjenne til situasjonen i helsefore-
takene for pasienttilbudet og for å bidra 
til  tilstrekkelig kapasitet og spesialiserte 
helsetjenester. Det regionale helsefore-
taket skal sørge for at helseinstitusjoner 
som de eier, eller som mottar tilskudd 
fra de regionale helseforetakene til sin 
virksomhet, oppfyller lovkravene og at 
det er tilstrekkelige ressurser til å opp-
fylle lovbestemte rettigheter. 

Bevilgninger, forvaltning av ressurser 
og kapasitet for å oppfylle retten til 
helsehjelp, henger til en viss grad 
sammen16. De regionale helseforetakene 
må gi grunnlag for bevilgninger som 
bringes videre til forslaget til stats-
budsjett og mottar bevilgninger som 
grunnlag for fordeling mellom helse-
foretakene. 

Forpliktelsene til sørge for» ansvaret 
og finansiering må vurderes i sammen-
heng med retten til nødvendig helse-
hjelp. Pliktene til tilstrekkelig kapasitet 
ligger hos eier og i de regionale helse-
foretakene. Staten ved helse- og om-
sorgsdepartementet har det overord-
nede ansvaret for all helsetjeneste, 
også for spesialisthelsetjenesten, jf 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1, som 
blant annet innebærer å sette de regio-
nale helseforetakene i stand til å opp-
fylle sine plikter til å sørge for spesia-
listhelsetjeneste til befolkningen innen 
sine helseregioner.  Ansvaret utøves 
gjennom eierrollen, ved å fastsette de 
overordnede helsepolitiske målsett-
ingene og ved å gi de regionale helse-
foretakene rammebetingelser, her-
under finansiering, som gjør det mulig 
å oppfylle forpliktelser. 

I pasient - og brukerrettighetsloven 
gis befolkningen en rett til nødvendig 
helsehjelp. Retten til spesialisthelse-
tjenester har tatt utgangspunkt i en 
behandlingsfrist som skal settes utfra 
medisinske vurderinger, se § 2-1b, 2. 
der det står:  «Pasienten har rett til 
nødvendig helsehjelp fra spesialist-
helsetjenesten. Retten gjelder bare 
dersom pasienten kan ha forventet 
nytte av helsehjelpen, og kostnadene 
står i rimelig forhold til tiltakets effekt. 
Spesialisthelsetjenesten skal fastsette 
en frist for når en pasient som har en 
slik rettighet, senest skal få nødvendig 
helsehjelp. Fristen skal fastsettes i 
samsvar med det faglig forsvarlighet 
krever.» 

Behovet for nødvendig helsehjelp er 
hovedvilkåret for å få en behandlings-
frist. Fristen skal settes slik at det er 
det seneste tidspunktet for når be-
handling må gis. Marit Halvorsen har 
beskrevet rettighetene slik: «befolk-
ningen har krav på tilstrekkelig faglig 
forsvarlig helsehjelp i tide.» 17  Rettig-
heten til «nødvendig behandling» kan 

    I 2013 kom OECD med 
en rapport (Health at  
  a glance) som viser at 
   Norge har den dårligste 
  dekningen av sykehus  
    senger i Vest-Europa 

        Riksrevisjonens rapporter, saker fra Helsetilsynet og fra media,  
  sammenholdt med tall fra OECD om ventetider og sengeplasser, kan være uttrykk 
         for at kapasiteten i helseforetakene og pasienttilbudet er svekket de siste 
                          årene, i strid med politiske løfter og økte bevilgninger
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utfra hvordan loven er utformet ikke 
anses oppfylt dersom behandlings-
fristen kun er «oppstart» på utredning. 
Nødvendig behandling må utfra ordlyd 
og forarbeider forstås som den be-
handlingen som må gis for den aktuel-
le diagnosen.  Ventetid etter at be-
handlingsfristen er utløst er således 
også av betydning for oppfyllelse av 
rettigheten. 

Denne rettigheten er utdypet med 
den såkalte prioriteringsforskriften 
som ble vedtatt i 2000 ( 1. desember 
200 nr 1208) I § 2 ble det gitt ytterligere 
vilkår, at pasienten måtte ha  «forventet 
nytte» av helsehjelpa, at «kostnadene 
står i et rimelig forhold til tiltakets 

effekt» og endelig at 
det må være et 

«visst prognosetap» dersom helsehjelp 
ikke gis. 18 

Rettigheten til sykehusbehandling 
ble forsterket fra september 2004 slik 
at pasienten kunne oppsøke et privat 
sykehus for behandling på helsefore-
takets regning ved brudd på behand-
lingsfristen. Som vist var det mange 
eksempler på at dette lovvedtaket ikke 
ble fulgt opp. Målet for disse helse-
foretakene var tilsynelatende å begren-
se den økonomiske risiko med frist-
brudd, snarere enn å sørge for 
tilstrekkelig kapasitet, ev å rapportere 
tilbake til Stortinget, gjennom styr-
ingslinjen.

Retten til nødvendig helsehjelp kan 
sees slik at den «binder ressurser» i 
tjenesten og i styringssystemet, slik  
at eier og arbeidsgiver sørger for til-
strekkelig ressurser til å oppfylle  rettig- 
heten. Det vises blant annet til artikkel 
av Asbjørn Kjønstad om hvordan 
 rettigheter begrenser og «forplikter»  
i styringen av helsefore takene. 19

Manglende oppfølgning  
av lovkrav og svikt i informasjon
Ved gjennomgang av referater fra styr-
ene i regionene og i helseforetakene, 
kan det slås fast at retten til nødvendig 
helsehjelp og kapasitet ikke er tema 
når ressurser skal fordeles i systemet. 
Retten til nødvendig helsehjelp og 
innholdet i «sørge 
for» ansvaret er 
heller ikke tema 
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uavhengig av ressursfordelingen. Ut - 
fra referater fra styrene i de regionale 
helseforetak vurderes ikke retten til 
nødvendig helsehjelp og kapasitet, 
heller ikke ved nedleggelse av  tjen ester. 
Flere døgntilbud i spesialisthelsetjen-
esten er lagt ned de siste  årene, uten at 
det er vurdert i forhold til «sørge for» 
ansvaret. Det vises blant annet til ned-
leggelsen av spesialpost 4 ved St. Olav i 
november 2014 som ble satt i verk uten 
slike vurderinger.20 Vedtaket ligger 
heller ikke offentlig tilgjengelig. 

Tilsynelatende er ikke disse en viktig 
del av hvordan sykehusene styres og i 
vurderinger av behovet for finansiering 
og kapasitet. Ventetid behandles riktig-
nok, men som Riksrevisjonen påpeker 
er det fortsatt stor usikkerhet knyttet 
til disse tallene. 

Dersom det er vurdert skjer det  
uten formalisering, og uten at vedtak 
og begrunnelse er offentlig tilgjengelig. 
Grunnleggende krav til offentlig inn-
syn i virksomheter som er offentlige 
finansiert, er således ikke oppfylt. 

Den nevnte dokumentasjon og sakene 
vedrørende behandlingsfrister, reiser 
også et spørsmål om den grunnleggende 
informasjonsplikten overfor Stortinget 
fungerer.  Det er Stortinget som skal 

treffe avgjørelser om hvordan helse-
tjenestetilbudet skal utvikles.

Stortinget må få nødvendig informa-
sjon til å ta stilling til om det er nødv-
endig samsvar med forventet «standard» 
på helsehjelpen som gis og ressurser.  

Stortinget har riktignok fått noe 
informasjon i etterkant av omstillinger 
og saker, fra  Riksrevisjonen. Informa-
sjonen som kommer fra Riksrevisjonen 
(om ulovlig praksis i helseforetakene21) 
behandles av kontroll - og konstitusjons- 
komiteen. Men er i liten eller ingen 
grad omtalt i forbindelse med behand-

ling av budsjett og av bevilg ninger. 
Det begrenser ikke ansvaret Regje-

ringen, ved de ulike helse ministre, har 
for å informere Stortinget. 

Et annet spørsmål er hvilken virkning 
det har at Riksrevisjonen og kontroll 
og konstitusjonen tar opp svikt i infor-
masjonsformidling. I Dokument 2010 
3:2 (2010-2011) står det på side 25: 
 «Riksrevisjonens undersøkelser har 
gjennom flere år vist at kvaliteten på 
rapporteringen fra de regionale helse-
foretakene er av en slik karakter at det 
er risiko for at informasjon om tilstanden 
ikke er tilstrekkelig»

Kontroll – og konstitusjonskomiteen 
har gitt kritiske kommentarer til prakti- 
sering av behandlingsfrister og til svikt 
i informasjon om ventetid og risiko.22

I tillegg er det tatt opp at helse-
foretakene aktivt har forsøkt å skjule 
ulovlig praksis i forbindelse med 
 omstillingen i Oslo sykehusene.23

Flere år etter sammenslåingen av 
sykehusene i Oslo kritiserte Kontroll - 
og konstitusjonskomiteen helse- og 
omsorgsdepartement, Helse Sør Øst 
(HSØ) og styret for OUS, for mangler  
i planlegging og risikostyring under 
sammenslåingsprosessen, med ut-
gangspunkt i en rapport fra Riksrevi-
sjonen. Det ble lagt til grunn at kjent 
informasjon om forhøyet risiko ikke 
ble vektlagt og videreformidlet24.  Det 
skjer ikke så ofte, men i denne saken 
var det enighet mellom Per-Kristian 
Foss (H) og Martin Kolberg (Ap) om 

alvorlige svikt i systemet, under høringen 
i komiteen i mars 2012. Foss uttalte det 
slik25: «Jeg er enig med Martin Kolberg 
også i to andre observasjoner. Det er 
skremmende å observere den totale 
mangelen på kommunikasjon som 
 eksisterer i et system der de ansatte 
hevder at de år etter år har rapportert 
om ventelistejuks, men ikke blitt hørt, 
og sam tidig få avdekket gjennom revi-
sjonsrapporten at verken de to tidligere 
nevnte direktører eller nåværende 
 direktør ved OUS har visst, eller fått 
rapporter, om det. Her er det med 
 andre ord noen som ikke taler sant, 
eller noen som går rundt hverandre. 26 

Mangel på kommunikasjon er den mest 
diplomatiske fremstillingen av det som 
jeg tror det er mulig å gi. 

Det skremmer også meg, i likhet med 
representanten Kolberg, at det avdekkes 
en så systematisk fryktkultur ved deler 
av OUS som det er nevnt i innstillingen, 

og som rapporteres fra de ansattes orga-
nisasjoner. En fryktkultur er ikke et godt 
grunnlag for god kommunikasjon og heller 
ikke et godt grunnlag for god pasient - 
behandling. Ventelistejukset kom opp 
ikke som følge av komitébehandlingen, 
men på grunn av en TV 2-reportasje. 
Det er mulig at den var initiert av komité- 
behandlingen – det er ofte slik nyheter 
kommer frem. Det er skremmende å 
sitte og observere at dette dukker opp 
fra media og ikke internt i systemet. 
Dette burde vært avdekket i sykehusets 
eget system – ikke av media.»

Foss uttalte det slik:

      «Jeg er enig med Martin Kolberg også i to andre 
observasjoner. Det er skremmende å observere 
        den totale mangelen på kommunikasjon»

          Ventelistejukset kom opp ikke som følge av komitébehandlingen,  
       men på grunn av en TV 2-reportasje. Det er mulig at den var initiert av  
komitébehandlingen – det er ofte slik nyheter kommer frem. Det er skremmende  
            å sitte og observere at dette dukker opp fra media og ikke internt i 
systemet. Dette burde vært avdekket i sykehusets eget system – ikke av media
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Komiteen peker på at det svikter i 
åpen kommunikasjon, også overfor 
komiteen, og på at systemet ikke fanger 
opp vesentlig informasjon for videre-
formidling. Det legges til grunn at flere 
i ledelsen og styre er involvert og at det 
dermed er en «kultur». Dette indikerer 
at styringskulturen i helseforetakene 
opprettholdes og videre føres av noen 
«kulturbærere» med stor tillit hos 
helseministrene som ikke har maktet å 
forstå når informasjonen har vært 
mangelfull og uriktig.   

Det er ikke tilstrekkelig for demo-
kratisk kontroll at informasjonen av-
dekkes ved revisjon og forelegges 
 kontroll- og konstitusjonskomiteen. 
Denne svikten i styringen av helse-
foretakene innebærer også en grunn-
leggende svikt i systemet for overord-
nede prioriteringer i helsetjenesten. 
Slike prioriteringer må hvile på en 
lojalitet til Stortingets beslutninger  
og en evne og vilje til å få frem faktiske 
realiteter som grunnlag for beslutninger 
på alle nivåer.    

Slik informasjonssvikt kan innebære 
at makt og myndighet som skal ligge  
i Stortinget ligger i styringslinjen i 
helseforetakene. Helseforetakene må 
etablere en praksis med åpenhet og 
som bidrar til å involvere Stortinget i 
beslutninger av betydning for utvikl-
ingen av helsetjenesten.   

Mangel på informasjon og åpenhet, 
også i Stortinget, burde i normale 
 situasjoner fått både politiske og 
 rettslige konsekvenser.   

Hvordan brukes helseressurser? 
Svikten i systemet i et større perspektiv 
Praksis etter lovendringen fra 2004 
viser at effekten av politisk styring, 
lovgivning og bevilgninger, kan utebli 
eller bli motsatt av det som var tilsiktet, 
dersom det foreligger mekanismer som 
undergraver demokratiske beslutninger. 
I styringen av helseforetakene fore-
ligger det slike mekanismer. 

Det er flere forklaringer på dette, 
blant annet finansieringen av helse-
tjenester og vektlegging av budsjett-
kontroll. Budsjettkontroll er i utgangs-
punktet positivt, men budsjettenes 
størrelse må sees i sammenheng med 
oppgaver og behov, også for større 

investeringer. Et avgjørende 
spørsmål er om Stortinget 
gjøres i stand til å ta ansva-
ret for om budsjettet er 
tilstrekkelig for å opprett-
holde forventet  standard  
på tjenestene. 

I forslaget til statsbudsjett 
for 2015, var det informa-
sjon om at Norge bruker 
mye på helsetjenesten, i 
underkant av kr 60.000 per 
innbygger. Det har også  
i flere år vært uttalt fra de 
regionale helseforetak at vi 
bruker svært mye ressurser 
på helsetjenesten. Til 
grunn for uttalelsen ligger 
det som regel  sammen - 
ligning med andre land og 
ikke konkrete vurderinger 
av behovet for ressurser ut 
fra sitt «sørge for» ansvar 
for pasienttilbudet, større 
investeringer mm. 

Dersom vi legger denne 
premissen til grunn blir 
det aktuelt å se på hvor-
dan ressursene benyttes. 
Hvordan helseressurser benyttes 
handler også om effekten av Stor-
tingets vedtak og av styring. Dette  
må vurderes på alle nivåer. Overbe-
handling og feil prioriteringer ved 
pasientbehandling er et relevant tema. 
Av enkelte presenteres etterspørsel 
etter sykehustjenester som uhånd-
terlig, som om befolkningen ønsker å 
bli utsatt for behandling uten at det er 
nødvendig og at helsepersonell ivrer 
etter å bruke tiden sin på unyttige 
kirurgiske inngrep. Noe overforbruk 
kan det være, men det er lite sannsyn-
lig at dette er hovedforklaringen sett 
hen til andre faktorer, som reduksjon i 
antallet senger mm. Hadde vi hatt 
samme utvikling med ventetider der-
som mer av ressursene hadde gått til å 
styrke pasienttilbudet, eller ville vi 
lignet mer på Nederland uten køer og 
andre land med flere senger og kortere 
ventetid?  

Ressursbruken over «klinikken» må 
vurderes. Dimensjoneringen mellom 
byråkrati/administrasjon og «klinikken», 
bør analyseres. Manuell opptelling av 

antall ansatte i RHFene, Hdir og andre 
forvaltningsorganer, viser en betydelig 
vekst de siste 15 årene. Overfor OECD 
oppgis at Norge benytter ca 0.8 % av 
samlede helseressurser på byråkrati og 
administrasjon og tallet har vært stabilt, 
men flere forvaltningsorganer og deler 
av RHFene er utelatt. Ressursbruk på 
prosjekter, konsulenttjenester må også 
medregnes. Riksrevisjonen har doku-
mentert betydelige kostnader med for 
dårlig opplyste beslutninger om om-
stillinger og investeringer i IKT.  I   
det omfang det benyttes ressurser på 
konsulenttjenester eller «omdømme-
byggere» som bidrag til å  skjule den 
faktiske situasjonen (som påpekt av 
kkomiteen), er det i strid med grunn-
leggende krav til offentlig innsyn. 
 Forholdet mellom drift og investeringer 
og hvordan etterslepet påvirker dagens 
pasienttilbud, for eksempel ved å se på 
hvordan planlegging og bygging av 
sykehus påvirker driften og pasient-
tilbudet, må også tas med i vurderingen.   

Både det regionale helseforetaket, 
styre og ledelse er som nevnt foran, 

Dokument 3-serien

Dokument 3:2 (2014–2015)

Riksrevisjonens kontroll med 
forvaltningen av statlige selskaper  
for 2013
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forpliktet til å dimensjonere for kapa-
siteten i det «ytterste ledd», som er 
grunnlaget for å kunne oppfylle pasient - 
rettigheter. Ledelsen må ha oversikt 
over pasientbehandling som kjerne-
oppgave, i  tillegg til forskning og ut-
danning og har et ansvar for å bidra 
med tilstrekkelig handlingsrom for å 
oppfylle forpliktelser på hvert nivå. 
Dersom budsjettene i «klinikken» 
innebærer kutt som svekker pasient-
tilbudet slik at lovkrav ikke kan opp-
fylles, er ansvaret å si ifra om dette 
oppover i systemet. Ledelsens oversikt 
sammenhengen mellom finansiering, 
oppgaver og pasienttilbudet er grunn-
laget også for styrevedtak om budsjett, 
drift og utvikling.  

Det kan oppstå behov for å skjerme 
pasienttilbudet. Behovet for nye syke-
husbygg skal ikke medføre at pasient-
tilbudet svekkes i strid med rettigheter.  
Ledere må vende blikket nedover mot 
pasientbehandlingen. Når leder tar 
ansvar for kjerneoppgaver motvirkes 
vilkårlighet, som at en «restsum» går 
til drift og investeringer i det ytterste 
leddet, etter at ressurs bruk til andre 
formål er satt av. Det forutsetter også 
at ledere gis tilstrekkelig handlingsrom 
til å ivareta og utvikle pasienttilbudet 
- og at det informeres oppover i systemet 
dersom tilbudet svekkes som følge  
av mangel på bemanning, utstyr og 
andre ressurser. Det må være åpenhet 
om behovene og situasjonen om 
 offentlige tjenester som er offentlig 
finansiert.   

Helse- og omsorgsdepartementet må 
skaffe seg oversikt over utviklingen av 
ressurssituasjonen der pasientbehand-
lingen gis og hvor mye av helseressurs-
ene som går til helsebyråkratiet, de 
regionale helseforetakene27 og i økende 
sykehusadministrasjoner og kostnader 
til konsulenttjenester,  som grunnlag 
for forslag til bevilgninger. Departe-
mentet må også bidra til å endre 
« styringskulturen» i helseforetakene,  
i oppfølgning av kritikken fra Riks-
revisjonen og kontroll - og konstitu-
sjonskomiteen.  

Med mål om å oppnå bedre og mer 
målrettet prioritering av helseressurs-
ene og demokratisk styring av helse-
foretakene. •
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Norsk overlegeforening (Of ) vil inn-
ledningsvis berømme utvalget for en 
grundig fremstilling av saksfeltet og de 
fremlagte forslag. 

Det fremkommer at utvalgets arbeid 
er gjort med tre overordnede siktemål;

1)  utarbeidelse av prioriteringskriterier 
som gir rettferdig fordeling av ressurs- 
innsats 

2)  at disse kriteriene også er anvend-
bare i klinisk praksis.

3)  at kriteriene skal være enklere å 
forstå enn dagens kriterier

Of oppfatter at utvalget forslår  
følgende endringer sammenholdt  
med Lønning II utvalgets fremlegg  
og dagens praksis; 

a)  Alvorlighetskriteriet erstattes av  
et helsetapskriterium. Helsetap 
beregnes med grunnlag i livs - 
kvalitet og forventet livslengde. 

b)  Det innføres et helsegevinstkrit-
erium og et ressurskriterium. Disse 
erstatter nyttekriteriet og kostnads-
effektivitetskriteriet. 

c)  Det legges til grunn at kriteriene 
skal kunne anvendes på individnivå  
i ulike deler av helsetjenesten. 

Of oppfatter at punkt a og c vil inne-
bære substansielle endringer sammen-

holdt med Lønning II utvalgets anbe-
falinger og dagens praksis. 

Utvalget foreslår videre at i det prakt- 
iske prioriteringsarbeidet etableres en 
grenseverdi for kost/nytte, og at denne 
grenseverdien settes høyere for pasi-
enter med høyere beregnet helsetap. 
Utvalget antyder at grenseverdien for 
pasienter med lavest helsetap kan 
 settes til 250 000 kroner per kvalitets-
justerte leveår.

Utvalget foreslår at behandlings-
tilbud skal vurderes tilstått på gruppe- 
nivå, men også for den enkelte pasient 
basert på en beregning av pasientens 
samlede helsetap og behandlingens 
kost/nytte forhold (ressurs og helse-
gevinst). Helsegevinst kan også inn-
befatte velferdsgevinster som arbeids-
evne eller redusert omsorgsbehov. 

Ofs høringssvar tar utgangspunkt i 
det som oppfattes å være utvalgets 
overordnede siktemål

1. Rettferdig fordeling 
Of ser at det er mulig å argumentere 
for at ressursinnsatsen må avveies mot 
pasientens samlede helsetap, og at dette 
i en del tilfelle vil kunne bidra til en 
mer rettferdig fordeling. Of oppfatter 
at alvorlighetskriteriet også reflekterer 
helsetap, men at kriteriene bare delvis 
er overlappende. En lidelse som gir en 
mindre reduksjon av livskvalitet over 

mange år vil gis økt vekt ved innføring 
av helsetapskriteriet sammenholdt 
med alvorlighetskriteriet. Tilsvarende vil 
en alvorlig lidelse hos en eldre pasient 
gis mindre vekt.

Of stiller seg tvilende til om en for-
deling av ressursinnsats basert på pasi-
entens helsetap samlet sett vil gi en 
mer rettferdig fordeling. Forslaget 
bærer preg av en moderert form for 
nytte-etikk som vil kunne oppleves lite 
solidarisk. Of er bekymret for at prio
ritering etter en slik logikk vil kunne 
svekke tilbudet til eldre pasienter. 

Dette vil kunne bidra til å forsterke 
en tendens Of har registrert hvor eldre 
i mindre grad tilgodeses i helsetjen
esten. Antall liggedøgn i sykehus 
blant eldre pasienter har falt de 
 senere år (mer enn i befolkningen  
for øvrig), og dette kan oppfattes  
som uttrykk for at eldre allerede i 
dag utsettes for en nedprioritering i 
spesialisthelsetjen esten. Of er derfor 
bekymret for at det fremlagte for
slaget vil kunne bidra til forsterket 
nedprioritering av eldre. 

Of er enig i utvalgets vurdering av at 
alder ikke kan brukes som et selvstendig 
kriterium, men alder ligger altså delvis 
implisitt i helsetapskriteriet. Alder vil 
uansett være relevant i en vurdering av 
planlagt og tilgjengelig behandlings 
risiko mot behandlingseffekt og nytte. 

Høring – NOU 2014:12 

Åpent og rettferdig
– prioriteringer i helsetjenesten
Of stiller seg samlet kritisk til fremlegget 
• Kriteriene er krevende å forstå, og de vil være vanskelig å anvende i praksis.
• De vil ikke nødvendigvis bidra til mer rettferdig fordeling.
• Det vil kunne bidra til forsterket nedprioritering av eldre.
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Overlegeforeningens interne høringssvar til Den norske legeforening i saken:



Pr i dag er alder som kriterium allment 
akseptert i forbindelse med opp- 
prioritering av barn. Of mener at alder 
fortsatt kan være et prioriteringskriter-
ium for denne gruppen.

2. Anvendbare kriterier
Of kan ikke se at fremlegget gir god 
forklaring på hvordan kriteriene skal 
kunne gjøres anvendbare i klinisk 
praksis. Etter Ofs erfaring vil det i 
mange sammenhenger ikke være til-
strekkelig grunnlag for å gjøre beregn-
ingene som utvalget foreslår, og Of har 
liten tiltro til at Kunnskapssenteret 
eller andre kan bidra med tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag som utvalget an-
tyder. Of stiller seg særlig kritisk til  
at disse vurderingene skal gjøres  
på individnivå og i ulike faser av 
 behandlingsforløpet av den enkelte 
behandler. Etter Ofs syn er det 
 urealistisk, og heller ikke ønskelig,  
at denne type avgjørelser skal treffes 
fortløpende i de enkelte behandlings
forløpene basert på de fremlagte 
kriteriene. 

Of vil underbygge  
innvendingene med eksempler. 
•  Opplevd livskvalitet kan stemme dårlig 

overens med sykdommens alvorlighets - 
grad eller skadens omfang. Enkelte 
pasienter og pasientgrupper forsoner 

seg i forbausende stor grad selv med 
betydelig funksjonsinnskrenkning 
eller lyter etter sykdom, og vil rappor-
tere høy livskvalitet. Andre pasienter 
opplever at tilstander som kan opp-
fattes som bagatellmessige gir kraftig 
reduksjon i livskvalitet. Pasienter med 
lammelser i bena etter skader vil kun-
ne rapportere at de lever et fullverdig 
liv, mens andre vil oppleve at åreknu-
ter svekker livskvaliteten betydelig. 
Hvis utvalgets forslag legges til grunn 
vil alvorlige tilstander kunne gis 
 lavere prioritet enn mindre alvorlige. 
Pasienter vil også kunne profitere på å 
aggravere symptomer og egenopplevd 
livskvalitet. 

•  Utvalget stiller opp en del eksempler 
på kost/nytte-analyser ved ulike 
behandlingstiltak. Eksemplene er 
imidlertid avgrenset til enkelttil-
stander. Mange pasienter har flere 
sam tidige sykdommer, og dette vil 
komplisere beregningene betydelig. 
Det vil være særdeles krevende å 
anslå effekt av behandlingstiltak i 
tilfelle hvor pasienten har mange 
alvorlige og samtidige lidelser, og  
det vil også være særdeles krevende  
å anslå helsetap i fortid og fremtid. 
Den enkelte behandler vil ofte måtte 
gjøre vurdering at helsetap for til-
stander som ligger utenfor eget fag-
område. 
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•  Utvalget anfører at helsegevinst-
kriteriet også kan innbefatte vel-
ferdshensyn, som redusert omsorgs-
behov. I mange tilfelle vil behandlings - 
tiltak kunne styrke pasientens mulig-
heter til å klare seg hjemme lengre. 
Blant de eldste vil sykehjemsplass 
ofte være et alternativ. En sykehjems-
plass kan koste om lag 500 000 per 
år, og dette illustrerer etter Ofs syn at 
utvalgets forslag om 250 000 i grense - 
verdi for kvalitetsjusterte leveår 
blant de eldste er dårlig avstemt med 
øvrige prioriteringer. Hvis sykehjems - 
plass anses som velferdshensyn, vil 
tiltaket ikke være regningssvarende 
etter utvalgets forslag.

•  I prioriteringsdebatten har det vært 
fremholdt at brystrekonstruksjon 
etter cancerkirurgi har gått på be-
kostning av pasienter som slutt- 
behandles for leppe-gane spalte 
 (endelig lukking av nese-skilleveggen). 
Tilstandene vil ikke alene medføre 
redusert forventet livslengde, men 
for de fleste være beheftet med 
 subjektivt besvær, redusert livs-
kvalitet og derved reduksjon i 
 kvalitetsjusterte leveår. Grad av 
 redusert  livskvalitet vil imidlertid 
variere betydelig fra pasient til 
 pasient.  Det vil være krevende å 
fastslå helsetap- og gevinst for til-
standene på gruppenivå basert på 
objektive og etterprøvbare kriterier, 
og naturligvis umulig på individnivå. 
Avgjørelse om prioritering må derfor 
baseres på høyst subjektive vurder-
inger hos pasient og behandler. Etter 
Ofs syn er en slik metodikk uegnet. 
Hvis den enkelte behandler i helse-
vesenet skal kunne treffe avgjørelser 
om hvorvidt den enkelte pasient skal 
tilstås behandlingstilbud basert på 
denne typer vurderinger må avgjør-
elsen også kunne påklages av 
 pasienten. Etterprøving av avgjør-
elsens gyldighet vil være særlig 
 krevende.

3.
Of deler ikke utvalget oppfatning om  
at de fremlagte kriteriene er enklere  
å forstå. Det anføres i rapporten at 
«helsegevinst fremstår som mindre 
teknisk enn nytte». Of deler ikke 
denne vurderingen. Of oppfatter at 
nytte og alvorlighet er mer egnede 
begreper enn helsegevinst og helsetap. 
Etter Ofs erfaring er det også krevende 
å sette seg inn i logikken som ligger til 
grunn for kriteriene helsetap og helse-
gevinst. Etter Ofs syn er det altså betyd - 
elig enklere å forstå hva som ligger i 
alvorlighet, nytte og kostnadseffektivi-
tet. Of vil rette særlig bekymring for 
hvorvidt pasientene vil forstå kriteriene 
og de tilhørende ulike grenseverdiene, 
og derved vil akseptere og forsone seg 
med utfallet som følger av vurderingene. 
Etter Ofs erfaring vil mange pasienter 
ikke ha forutsetning for å sette seg inn i 
denne type kompliserte sammenhenger. 

Of er bekymret for at fortløpende 
vurderinger av rett til behandlingstil-
tak vil medføre en betydelig utsikkerhet 
i befolkningen. For mange pasienter vil 
det være uklart om de kan påregne at 
de gis rett til behandling ved sykdom. 
Det er derfor grunn til å tro at befolk-
ningens tillit til de offentlige helse-
tjenestene vil svekkes, og at innføring 
av kriteriene vil kunne bidra til et to-
delt helsevesen.  Of er videre bekymret 
for at denne type vurderinger vil 
 vanskeliggjøre pasient-behandler 
 relasjoner og derved det daglige 
 arbeidet i helsetjenestene.

Utvalget foreslår bruk av graderte 
egenandeler basert på helsetap og 
 helsegevinstvurderinger. Det frem
kommer at Of er kritisk til kunn
skapsgrunnlaget for å treffe denne 
type vurderinger, og videre at pasient  
ene vanskelig vil forstå og derved 
forsone seg med vurderingene. Of 
stiller seg derfor kritisk til å anvende 
denne  metodikken ved fastsettelse av 
egen andeler. Of mener at utstrakt 

bruk av graderte egenandeler ikke er 
veien å gå, men at dagens praksis med 
økte egenandeler for enkelte tiltak/
behandlinger som skal prioriteres 
svært lavt i det offentlige helsevesen 
bør videre føres(eksempelvis omskjær-
ing av barn og sterilisering).

Of vil avslutningsvis bemerke at 
utvalget har sett bort fra omsorgsdelen 
av helsetjenestene. Of ser dette som  
en avgjørende svakhet i fremlegget. 
Utvalgets begrunnelse er at kompleksi-
teten vil bli for stor hvis dette skal 
inngå i beregningene og vurderingene. 
Kostnader til omsorg utgjør imidlertid 
en stor andel av det samlede helsebud-
sjettet, og vil i mange sammenhenger 
være en alternativ kostnad til andre 
behandlingstiltak. Etter Ofs syn vil det 
i mange tilfelle være hensiktsmessig å 
sammenholde behandlingseffekt og 
omsorgshensyn ved vurdering av tiltak. 
Omsorgstiltak vil videre påvirke livs-
kvalitet for mange pasientgrupper. 

Of stiller seg samlet kritisk til 
fremlegget. Kriteriene er etter Ofs 
syn  krevende å forstå, vil være van
skelig å anvende i praksis, og ikke 
nødvendigvis bidra til mer rettferdig 
fordeling av ressursene. Of vil videre 
peke på at utvalget ble bedt om å vur-
dere Lønning II utvalgets kriterier og 
om det ville være hensiktsmessig å 
endre disse. Den fremlagte rapporten 
er i liten grad innrettet med tanke på å 
beskrive fordeler og ulemper ved de 
ulike tilnærmingene til prioritering,  
og derfor ikke fullt ut egnet til å be-
svare spørsmålet stilt i mandatet. Det 
fremgår likevel av vurderingene over  
at Of ser vesentlige problemer ved 
prioriterings-metodikken utvalget 
foreslår. Of vil derfor ikke anbefale at 
kriteriene innføres. Etter Ofs syn bør 
Lønning II utvalgets kriterier også 
fremover ligge til grunn for prioriter-
ingsarbeidet. 

Styret
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Det er med undring jeg leser inter-
vjuet med meg selv i «Overlegen 

4/2014». Til tross for at «journalist» 
Refsum i etterkant av samtalen lovet  
å rette faktafeil og direktesitat han 
feilaktig hadde lagt i min munn, er 
dette ikke gjort. 

Jeg ser derfor behov for å oppklare 
noe av det Refsum har valgt å sette på 
trykk på tross av at han er gjort opp-
merksom på at det er direkte feil:

LO har i sykehusene ca 24  000  
medlemmer, ikke 30 000 slik Refsum 
skriver. 

I KS-området har alle hovedoppgjør 
siden 2002 gått til mekling. Jeg har 
altså ikke sagt at «Du må huske at alle 
oppgjør i KS går til megling». 

Ventetidene i sykehusene har gått 
ned. Jeg har ikke sagt at «ventetidene 
er som før», slik Refsum påstår. 

Fremstillingene av hvorfor mange 
ansatte ikke får 2/3 av sluttlønn i pen-
sjon skyldes ikke «deltidsarbeidende 
sykepleiere som i tillegg har en pen-
sjonsalder på 65 år», slik Refsum 
 hevder jeg har sagt. 

Som jeg forklarte Refsum, er årsaken 
til at offentlig tjenestepensjon for mange 
ikke nødvendigvis blir 2/3 av sluttlønnen 
at partene i offentlig sektor i 2009 ble 
enige om å levealdersjustere pensjonen. 

Foreløpig merkes ikke dette, da det 
ble gitt en individuell garanti for års-
kullene t.o.m. 1958 om at dekningen 
skulle være 66 % ved 67 år med 30 års 
opptjening. Årskullene etter 1958 skal 
imidlertid levealdersjusteres. Dette vil 
gjelde alle både deltids- og heltidstil-
satte og alle stillingsgrupper.

En overlege født i 1973 får 55,8 % 
pensjon ved fylte 67 år, men kan 

 kompensere for dette ved å arbeide til 
fylte 70 år og 3 måneder og da få 66 % 
pensjon. Sykepleiere har særalders-
grense på 65 år og vil med dagens regler 
ikke ha anledning til å kompensere for 
levealdersjusteringen med å arbeide 
lenger. En sykepleier født i 1973 kan 
derfor maksimalt få 51,0 % pensjon.

Dette er forhold som gjør det åpen-
bart at vi må se på både aldersgrenser 
og øvrige deler av pensjonssystemet i 
offentlig sektor.

Under intervjuet snakket jeg for øvrig 
mye om at i årene som kommer, må 
flest mulig jobbe mest mulig, lengst 
mulig og med riktigst mulig kompe-
tanse for å opprettholde velferdsord-
ningene. Jeg påpekte både da - og i 
kontakt med Refsum i etterkant – at 
jeg ønsket å få spesielt frem til «Over-
legens» lesere at det fremover vil bli 
enda viktigere enn før med oppgave-
glidning og å utvikle innovative løsn-
inger på arbeidsplassene. I tillegg til 
den kunnskapen helsepersonell får 
gjennom utdanning, blir det avgjør-
ende å ha både samhandlings- og 
 endringskompetanse for å lykkes på 
jobb og bidra til å levere gode tjenester. 

Refsum har som «journalist» selv-
sagt rett til å utelate dette, men det  
er interessant å merke seg at han i  
et intervju med meg heller velger å 
drodle rundt sine egne personlige 
 meninger. Det hører også med til sjeld-
enheten at en journalist bruker spalte-
plass på spekulasjoner rundt spørsmål 
han selv presiserer at ikke er stilt. 

For øvrig kan jeg orientere om at 
Spekter forholder seg til de føringene 
helseministeren og andre myndigheter 
sender gjennom formelle kanaler, og 
ikke til hva som etter sigende skal ha blitt 
signalisert om polikliniske åpnings tider 
til bladet «Overlegen».  

Jeg krever selvsagt ikke at sitater 
skal være ordrett, men at de gir korrekt 
mening og at åpenbare faktafeil blir 
rettet opp. Det oppfatter jeg ikke at ble 
gjort denne gangen. Dersom dette 
intervjuet er representativt for hvor-
dan bladet «Overlegen» gjengir kilder 
på, er det grunn til å advare andre mot 
å la seg intervjue av bladet.  •

Overlegen ved Arne Refsum svarer:

1.  Jeg beklager at ordet yrkesforbud ikke ble byttet ut. Dette hadde jeg lovet,  
men det glapp for meg i korrekturen.

2.  Intervjuet/samtalen varte i 1,5 time. Mye av det som ble snakket om ble ikke tatt 
med i det endelige intervjuet. Dermed faller en god del av rettelsene fra Spekter 
utenfor det som ble trykket.

3.  Spekter «retter» også på elementer som aldri ble omtalt under samtalen med 
Anne Kari Bratten, men det vil virke smålig å ikke la dem få det med i sin rettelse.

Foto: Spekter

av Anne-Kari Bratten, 
administrerende direktør i 

Arbeidsgiverforeningen Spekter

››

Faktafeil og mistolkning
i intervju
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Historikk og bakgrunn
I 1990 leverte Anderslandsutvalgets  
en rapport om ledelse i sykehus. Jeg 
hadde gleden av å delta som medlem 
av dette utvalget. Sammen med Kolbjørn 
Forfang, Anne Ording Haug, Jan Erik 
Landgangen, Kjell Rimberg, Harald  
E Hauge og Marit Lund Hamkoll og 
leder statssekretær Geir Kjell Anders-
land.  Utvalget var sammensatt av 
 ledere fra aktørene i helsesektoren og 
næringslivet. Helseminister Wenche 
Frogn Sælleg mente ressurstilgangen 
til helsevesenet ikke kunne forventes å 
øke vesentlig i de nærmeste år. Det ble 
forventet «stadig press for å få flere og 
bedre helsetjenester». Med henvisning 
til «konsulentfirmaer» ble det ansett 
som mulig å spare 20 % med «bruk av 
andre metoder for styring og ledelse». 
Rapporten avslutter innledningen med 
følgende avsnitt: Mer helse for hver 
krone, pasienten i sentrum og andre 
velkjente slagord oppfattes av mange 
som lite konkrete og bindende for helse-
vesenet og virksomheten der. Dersom 
det er riktig at det er store innsparings-
gevinster å hente ved bedre ledelse, kan 
en styrking av lederfunksjonen øke 
 muligheten for å oppnå flere og bedre 
tjenester for de midler som samfunnet 
stiller til rådighet.

Arbeidsgruppen foreslo profesjonelle 
ikke politiske sykehusstyrer som kunne 

avsettes; administrerende direktør 
med løpende ansvar for resultatene  
på linje med en næringslivsleder;  
én leder med både faglig og ledelses-
messig bakgrunn, fullt ansvar for 
 ressursbruk, personale og resultater  
på alle avdelingsnivå. Hellandsvik-
utvalget, Steineutvalget og Sørensen-
utvalget fulgte opp forslaget og ga 
grunnlaget for foretaksreformen i 
2002. 1

Fristilte sykehus organisert som 
selvstendige rettssubjekter, penger 
som følger pasienten (innsatsstyrt 
finansiering) og rettigheter til pasient-
ene var hovedgrep for 10-15 år siden. 
Prinsippet om en ansvarlig leder på 
alle nivå og forsvarlighetsprinsippet 
ble lovfestet. I 2013 skrev Helsedirek-
toratet: «Sykehusets hovedoppgaver er  
å yte god pasientbehandling, utdanne 
helsepersonell, forskning og opplæring 
av pasienter og pårørende, jf. Spesialist-
helsetjeneste-loven § 3-8. Det er lede-
rens ansvar å sørge for at alle deler av 
virksomheten er rettet inn mot å ivareta 
disse oppgavene på en god måte innen-
for der rammer som er gitt. Det avgjør-
ende at ledere på alle nivåer – fra første-
linjeleder til øverste leder – tar dette 
ansvaret».

I Jonas Gahr Støres 10 punkter  
om bedre helsetjeneste var ledelse  
et hovedpunkt. Ledere skal være 

 «helhetstenkende, ansvarlige, utøve 
endringsvilje og handlingskraft og 
utøve sitt lederskap kommuniserende 
og inspirerende».

Hvordan har utviklingen vært? 
Utviklingen de siste 10-15 årene har 
altså gått i retning av å forestå sykehus 
mer som bedrifter og sykehusavd-
elinger som organisasjonsenheter. 
Lederansvaret er overordnet fagans-
varet. Helsetilsynet ser ofte etter sys-
temsvikt - som kan skyldes mangelfull 
ledelse. Vi har fått et nasjonalt topp-
lederprogram og flere systemer for 
utvikling av ledelse i landets helsefore-
tak. Prinsippet om én ansvarlig leder 
på alle nivå ble innført. 

Som leder av et stort helseforetak, 
Vestre Viken, er mitt mål å sikre 
 l evering av god og nødvendig pasient-
behandling - uten unødig bruk av 
 ressurser. Vestre Viken har slitt i mot-
bakke. De siste 3 årene har likevel mye 
utviklet seg positivt. Det økonomiske 
resultat er snudd fra underskudd på 
vel 200 millioner til overskudd på  
150 millioner. Pasientbehandlingen  
er økt med 15 prosent, bemanningen 
kun med 5. Ti prosent effektivisering 
gjør det mulig å avsette midler til 
nødvend ige investeringer.

Utviklingen siste 5-10 år mot etable-
ring av større foretak gjør at hvert 

Ledelse i sykehus

Av Nils Fredrik Wisløff, adm.direktør Vestre Viken HF

Jeg vil i denne artikkelen si noe om hvordan lederperspektivet gradvis er 
forsterket gjennom de siste 25 år, men konkluderer med at for pasientene 
er det helsepersonell og legene som er viktigst.

››
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sykehus er en «avdeling» i et større 
foretak. Dette gir en ny utfordring:  
Skal hver lokasjon i et større foretak 
fortsatt være en organisatorisk enhet? 
De store «flersykehusforetakene» er 
organisert ulikt. Mange foretak har  
en klinikkmodell der fagområdene 
samles på tvers av lokasjonene uten 
egne sykehusdirektører. Sykehuset 
Innlandet og Vestre Viken, har en 
 modell med lokale klinikkdirektører  
på tvers av fagene.

Det er viktig for meg å være tydelig 
på plassering av ansvar og myndighet, 
sikre transparens gjennom målinger og 
til og med akseptere intern konkurranse 
- med tett oppfølgning av lederne.

Beslutningen om etablering av  
stedlige ledere den 1. januar 2012 var 
etter min vurdering avgjørende for 
snuoperasjonen vi har gjennomført.  
Til grunn for dette lå ikke minst at 
leder først og fremst skal legge til rette 
for at de faglig ansatte, der overlegene 
er en viktig gruppe, får gjort jobben 
sin. Da må hun eller han være i nær-
heten. Skulle jeg tillate meg en aktuell 
metafor i Drammen kunne det være: 
Det er først og fremst spillerne og  
ikke daglig leder som er viktig i 
Strømsgodset. Treneren sitter like - 
vel alltid på sidelinjen, lett tilgjenge- 
lig.

Avslutning
Sykehus er profesjonelle organisa-
sjoner. Respekt for profesjonene, faglig 
kompetanse og den enkelte unike 
 medarbeider er nøkkelen for å lykkes. 
En god leder gjør sine medarbeidere 
gode.  I Vestre Viken yter 9500 ansatte 
sitt beste. Økt satsning på ledelse er  
en strategi og ikke et mål. I pasientens 
helsetjeneste er helsepersonellet til for 
pasientene, og lederne til for helseper-
sonell – en omvendt pyramide.  •

Referanser:
 1  1990 - Anderslandsutvalget, Rapport om ledelse i sykehus.  

Forslag om profesjonelle styrer som kunne avsettes og administrerende 
 direktør som stod til ansvar for resultatene. 
1996 -   Hellandsvikutvalget, Hvem skal eie sykehusene?

 1997-   Steineutvalget, Pasienten først.
 1999-   Sørensenutvalget, Hvor nært skal det være?

     Sykehus er profesjonelle organisasjoner. Respekt for profesjonene, faglig 
kompetanse og den enkelte unike medarbeider er nøkkelen for å lykkes. 
               En god leder gjør sine medarbeidere gode. 
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Bistand fra Avdeling for 
 jus og arbeidsliv

Rådgivning og juridisk bi-
stand ytes som hovedregel 
fra Legeforeningens egne 

jurister og advokater. Vi gir 
våre medlemmer bistand om 

rettslige spørsmål som knytter 
seg til utøvelsen av medlemmenes 

arbeid.  Individuell og kollektiv ar-
beidsrett er et av våre kjerneområder.

Tillitsvalgtes rolle
Tillitsvalgte har en viktig rolle som 
«førstelinjetjeneste» for medlemmene. 
Den tillitsvalgtes oppgaver fremkom-
mer av Legeforeningens valgregler og 
instrukser for tillitsvalgte. Det vises 
særlig til punktene 2.4 og 2.5. 

Av punkt 2.4 følger at den tillitsvalgte 
bistår «Legeforeningens medlemmer og 
søker å ivareta deres interesser så vel i 
kollegiale forhold som i faglige og øko-
nomiske spørsmål. Han/hun opplyser 
medlemmene om de rettigheter og plikter 
som medlemmene har i henhold til 
 lovgivning, tariffavtale, andre overens-
komster og kollegiale regler». Av punkt 
2.5 følger det blant annet at tillitsvalgte 
skal søke «å løse i minnelighet klage - 
mål og tvister mellom  medlemmene  
og arbeidsgiveren eller andre berørte 
myndigheter».

Saker som gjelder enkeltmedlemmer 
skal altså i utgangspunktet først innom 
tillitsvalgte, slik at lokale parter får 
mulighet til å finne en løsning. Dersom 
saken ikke lar seg løse lokalt, kan den 

Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, 
send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no 

›› Innlegg av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen

Opplever du, dine legekolleger eller tillitsvalgte problemer 
på arbeidsplassen? Nedenfor finner du informasjon om 
hvordan Legeforeningen kan bidra, lokalt og sentralt.

Problemer
på arbeidsplassen?

Foto: Sturlason
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tillitsvalgte eller legen selv kontakte 
Avdeling for jus og arbeidsliv.

Hva hvis tillitsvalgte opplever  
problemer i sitt arbeidsforhold eller  
sitt virke som tillitsvalgt?
Dersom et medlem som er tillitsvalgt 
opplever problemer i sitt arbeidsfor-
hold, vil vedkommende ha rett til råd-
givning og bistand på linje med andre 
medlemmer i Legeforeningen. I første 
omgang bør saken forsøksvis løses 
lokalt ved at vedkommende lar seg 
representere av en tillitsvalgt. Vara 
tillitsvalgt, tillitsvalgt på annen avd-
eling eller på annet nivå kan da bistå 
overfor arbeidsgiver. 

Det samme gjelder hvis den tillits-
valgte i egenskap av tillitsvalgt opp-
lever problemer i forholdet til arbeids-
giver. Også her bør en lokal løsning i 
saken forsøkes, før sekretariatet kobles 
inn.

Henvendelser til  
Avdeling for jus og arbeidsliv
Legeforeningens medlemmer kan 
 henvende seg til oss på den måten de 
selv ønsker. Vi tar i mot henvendelser 
og saker pr. telefon, e-post, brev og 
faks. Dersom legen ønsker det, og det 
er avtalt på forhånd, tas også saker i 
mot ved personlig oppmøte i Legenes 
hus.

Telefonhenvendelser håndteres 
fortløpende. Skriftlige henvendelser 
registreres i vårt saksbehandlings-
system, og fordeles til en saksbehand-
ler som arbeider på det aktuelle 
 rettsområdet. I tillegg blir saken til-
ordnet en saksansvarlig, som normalt 
er en av fagsjefene i avdelingen. 
 Medlemmene forholder seg direkte  
til saksbehandler.

Etter at henvendelsen er fordelt til 
saksbehandler, blir det foretatt en inn-
ledende vurdering, hvor videre saks-
håndtering og bistandsnivå vurderes.  
I noen saker gis det kun en slik inn-
ledende vurdering med en kortfattet 
vurdering av saken, mens andre saker 
resulterer i tung rådgivning, for eks-
empel i form av prosessoppdrag i retts-
saker.

Telefonvakt-ordningen
JA-avdelingen mottar omtrent 12.000 
telefonhenvendelser pr. år. For å kunne 
håndtere alle telefonhenvendelsene og 
sikre tilgjengelighet, er det opprettet 
en telefonvaktordning på avdelingen. 
Det er etablert to telefonlinjer, for 
henholdsvis næringsdrivende leger og 
ansatte leger. Telefonvakten er beman-
net mandag til fredag fra kl. 09.00 – 
11.30 og fra kl. 12.00 – 15.00.

Telefonvakten er ment å være et 
lavterskel-tilbud hvor medlemmer og 
tillitsvalgte kan drøfte mindre kom-
plekse problemstillinger direkte pr. 
telefon. Ved mer komplekse spørsmål 
henvises medlemmet/tillitsvalgte til å 
sende inn saken pr. post eller e-post til 
JA@legeforeningen.no. 

For å komme i kontakt med telefon-
vakten, ring sentralbord på 23 10 90 00.

Kort om rettshjelpsordningen
Rettshjelpsordningen er en økonomisk 
støtteordning for kjøp av eksterne 
juridiske tjenester i spørsmål som 
relaterer seg til yrkesutøvelsen. Ord-
ningen er et supplement til hoved- 
ordningen som er bistand fra Lege-
foreningens egne jurister, jfr. ovenfor.

Rettshjelpsordningen forvaltes på 
grunnlag av Rettshjelpsordningens 
vedtekter som er fastsatt av Lands-
styret.  Søknader avgjøres etter en fri 
skjønnsmessig vurdering av Retts-
hjelpsutvalget, som består av en repre-
sentant for hver av yrkesforeningene 
samt en representant for Norsk medi-
sinstudentforening. 

Hva gjør man når en sak oppstår og 
man ønsker ekstern juridisk bistand?
Når medlemmet ønsker å benytte 
 ekstern advokat, er det viktig at med-
lemmet tar kontakt med Rettshjelps-
ordningens sekretariat umiddelbart og 
helst før advokat engasjeres. Medlemmet 
selv bør avstå fra handlinger i saken før 
saken er vurdert av sekretariatet, med 
mindre det er nødvendig å reagere 
straks, for eksempel for å unngå oversit-
telse av frister. Utgifter til advokat som 
har påløpt før sekretariatet er kontak-
tet, vil som  hovedregel ikke bli dekket.

Dersom medlemmet ønsker å kon-
takte advokat etter at sekretariatet har 
vært konsultert, men før søknaden har 
blitt behandlet, er det anledning til 
dette, men det skjer da for medlem-
mets egen økonomiske risiko. Retts-
hjelpsordningen er ingen forsikrings-
ordning, og sekretariatet kan ikke 
forskuttere noe utfall av vurderingen  
i Rettshjelpsutvalget. 

Mer informasjon om rettshjelpsord-
ningen finnes her: https://legeforen-
ingen.no/Emner/Andre-emner/Juri-
disk-bistand/Rettshjelpsordningen/. 

Avsluttende kommentarer
Dersom du som medlem eller tillits-
valgt opplever problemer i ditt 
 arbeidsforhold, anbefaler vi at du 
 kontakter tillitsvalgt så raskt som 
 mulig. Generelt sett er det hensikts-
messig å få drøftet saken enten med 
tillitsvalgt eller JA-avdelingen før 
 saken er kommet på spissen overfor 
arbeidsgiver. I mange tilfeller sitter 
tillitsvalgt på verdifull informasjon om 
lokale forhold. Kanskje har den tillits-
valgte hatt lignende saker tidligere, 
som gjør at vedkommende kan bidra  
til gode løsninger. Dersom saken ikke 
lar seg løses lokalt, bør Avdeling for jus 
og arbeidsliv kontaktes.

JA-avdelingens telefonvakt kan 
 kontaktes på alle stadier i saken, og er 
kanskje den enkleste måten å få drøftet 
saken på. Her kan du få innspill til 
videre strategi, for eksempel med hen-
syn til hvilken dokumentasjon som bør 
innhentes, hvordan du bør forholde 
deg til arbeidsgiver mens saken pågår, 
om saken bør sendes inn skriftlig for 
nærmere vurdering, mv.   •
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Avisa Nordland-saken for Høyesterett, 

også kalt Kirurgiskandalen 

Av Frode Solberg, Avd.dir./sjefadvokat, Jus og arbeidsliv

Den 9. desember 2014 avsa Høyesterett dom i saken mellom lege Rastislav 
Kunda og Avisa Nordland (AN). Det var knyttet stor spenning til denne dommen. 
Nå er det flere aktører som forsøker å redusere dommens betydning. 

››
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Tidligere generalsekretær i Redaktør-
foreningen, Nils Øy, har vært en av 
disse. Han mener at det er  sykehus og 
leger som har mest å lære av dommen. 
Redaksjonene har lite å lære, mener 
han. Øy var sakkyndig medie-vitne  
for AN i både lagmannsrett og Høy-
esterett, og karakteriserte ANs dekning 
som «forbilledlig». Når det var hans 
vurdering, er det selvsagt vanskelig  
for ham å realitetsorientere seg etter 
en enstemmig Høyesterettsdom, som 
for en nøytral leser levner AN liten 
ære. Journalisten får i ær bødige 
 vendinger rett og slett underkjent  
det journalistiske arbeidet. Når sjef-
redaktør Hanssen i AN noe senere 
stiller seg bak Øy, viser det at noen 
absolutt har noe å lære. For eksempel 
at man må bruke viktige opplysninger 
redaksjonen sitter på når disse er  
nødvendig for å balansere dekningen. 

Litt om medisinske  
forhold og sakens gang
Jeg kan ikke ta alle sakens opplysn-
inger her, og for spesielt interesserte 
kan det oppfordres til å lese Høyeste-
rettsdommen og de medisinske rap-
portene som er tilgjengelige i saken. 
Men tilbake til sommeren 2009. Kunda 
og en annen lege på Nordlandssyke-

huset opererte en kvinnelig pasi-
ent på 60 år på grunnlag av sterk 
mistanke om kreft i bukspyttkjert-
elen (pankreas). Det er bred faglig 
enighet om at det er riktig å ope-
rere på såkalt medisinsk indika-
sjon, altså uten på forhånd å vite 
sikkert om det er kreft, men det er 
omstridt hvordan inngrepet bør 
foretas. Ved operasjonen ble deler 
av buk spyttkjertelen, milten, 
tolvfingertarmen, galleblæren  
og en mindre del av portvenen 
fjernet. Prøver som ble tatt under 
operasjonen viste at pasienten 
ikke hadde kreft, men det ble 
påvist «intraductal mucinøs  
neoplasi med lett dysplasi»  
(såkalt IPMN). Dette er en 
svulstform som har stor risiko 
for å utvikle seg til kreft. Det 
hører med til historien at denne 
type kreftoperasjoner grunnet 
funksjonsfordeling skulle skje 
ved UNN. Pasienten hadde en lang-
varig kronisk betennelse i buk-
spyttkjertelen. Hun fikk alvorlige 
 komplikasjoner, og ble senere sendt til 
UNN og Rikshospitalet. Både Kunda 
selv og pasientens ektefelle meldte 
derfor saken til Helsetilsynet. Det ble 
oppnevnt sakkyndig, hvor det senere 

ble konkludert med at det er indikasjon 
for kirurgisk behandling (pasienten 
skulle altså opereres), og at utredningen 
var i samsvar med medisinsk praksis. 
Når det gjelder selve operasjonen stilte 
den sakkyndige noen kritiske spørsmål 
ved valgene som ble gjort. Videre 
 mente den sakkyndige at det ikke var 
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forsvarlig å utføre denne type inngrep 
ved Nordlandssykehuset. 

Sommeren 2010 hadde AN en artikkel - 
serie som startet den 26. juni, og som 
angivelig skulle ha fokus på bruddet  
på funksjonsfordelingen når det gjaldt 
operasjoner av bukspyttkjertelkreft. 
Den aktuelle pasienten stod sentralt i 
dekningen, og det er vanskelig å gjengi 
med ord dekningens helhetsinntrykk, 
da bildebruk, overskrifter og layout er 
viktige elementer. Men det ble på avis-
ens førsteside skrevet: «ØDELA HELSA 
til frisk kvinne», «Ble ødelagt av syke-
huset», «Dette er historien om hvor 
veldig galt det kan gå.». At AN ikke 
fremstilte saken på en adekvat måte 
viser også utsagnet: «Sykehuset hadde 
utført en kreftoperasjon, som medførte 
store komplikasjoner, uten å vite sikkert 
om det var kreft». Under et bilde av 
pasienten sto: «I et år lå hun på syke-
huset etter kreftoperasjonen, en opera-
sjon hun ikke skulle hatt fordi hun ikke 
hadde kreft». Her må det legges til at 
AN hadde lest den sak kyndige rappor-
ten, som jo konkluderte med at det var 
medisinsk indikasjon for inngrepet. 
Dette unnlater AN å fortelle. Pasienten 
skulle således opereres, men altså ikke 
på Nordlandssykehusetpå grunn av 
funksjonsfor delingen. Det ble også  
sagt at pasienten var «frisk», noe som  
i beste fall er en halvsannhet da pasi-
enten jo hadde en kronisk betennelse  
i organet.  AN ville ha en uttalelse fra 
Kunda, men han viste til at saken var 
under behandling av Helsetilsynet. 
Videre kom det frem i Høyesterett at 
journalisten også hadde Kundas skrift-
lige redegjørelse til Helse tilsynet til-
gjengelig på publiseringstidspunktet, 
men som AN valgte å ikke bruke. Det 
var flere uttalelser i dekningen som 
forsterket det bildet som AN ønsket å 
tegne, nemlig at dette var en enorm 
sykehusskandale. Det var få ny  an-
serende opplysninger. Oppslagene var 
samlet så ille at folk på gata i Bodø lurte 
på om sykehuset (eller «de utenlandske 
legene») hadde fjernet friske organer 
for å selge disse på det illegale markedet. 
Politiet startet etterforskning på bak-
grunn av ANs artikler. Klinikksjefen og 

sykehusdirektøren måtte gå av.  Kunda 
og den andre involverte legen måtte 
slutte. Kunda flyttet til Danmark. Pasi-
enten fikk erstatning av NPE. AN ble 
klaget inn for PFU, men frikjent 14. 
desember 2010. Senere har medlem-
mer av PFU gått ut i Aftenposten og 
moderert sin vurdering, og indikert at 
resultatet kunne blitt et annet dersom 
PFU hadde hatt mer informasjon til-
gjengelig på avgjørelsestidspunktet.

Legeforeningen ble på et tidspunkt 
kontaktet av Kunda. Vi vurderte at 
oppslagene ikke ga et korrekt bilde av 
saken. Det ble nedsatt et advokatteam 
som skulle vurdere videre oppfølgning. 
AN ble kontaktet, med ønske om dialog 
om en beklagelse og eventuelt en min-
dre kompensasjon for de store belast-
ninger Kunda hadde blitt påført. AN 
avviste ethvert forsøk på en slik dialog. 
Terskelen for å gå til søksmål mot aviser 

i denne type saker bør være høy, da få 
når frem med erstatningssøksmål. 
Legeforeningen tok likevel etter en 
helhetsvurdering ut stevning på vegne 
av Kunda den 4. juli 2012, altså drøye 
to år etter de første oppslagene. Den  
11. mars 2013 avsa Salten tingrett dom, 
hvor Kunda fikk erstatning og saksom-
kostninger. Saken ble av AN anket til 
Hålogaland lagmannsrett, som 9. des-
ember 2013 frikjente AN og tilkjente 
avisa saksomkostninger. Saken ble 
deretter anket inn for Høyesterett ved 
ekstern advokat, hvor den slapp inn i 
sin helhet. Kun et lite mindretall av 
saker som ankes slipper inn til behand-
ling i Høyesterett. Legeforeningen 
sendte også inn et prosesskriv til be-
lysning av såkalte allmenne interesser. 
Legeforeningen var blant annet be-
kymret for at legenes taushetsplikt 
ville kunne uthules dersom lagmanns-
rettens dom ble stående. Etter vårt syn 

var lagmannsrettsdommen meget svakt 
fundert på flere punkter.

Nærmere om Høyesteretts dom
Høyesterett kom til at avisen ikke bare 
hadde fremmet alvorlige anklager mot 
Kunda som var usanne, men AN hadde 
heller ikke tilstrekkelig «faktisk for-
ankring» for uttalelsene. Faktisk for-
ankring betyr forenklet at mediene 
noen ganger kan skrive usanne ting, 
men likevel slippe unna hvis kildene 
tilsier at de kunne skrive som de gjorde. 
Ytringsfriheten står sterkt, og dette 
gjelder ikke minst aviser som har 
 viktige samfunnsoppgaver, men dette 
må balanseres mot andre menneske-
rettigheter, i dette tilfellet vernet om 
æren. Høyesterett delte vurderingen i 
tre hoveddeler; hvordan skal utsagnene 
tolkes, om utsagnet er ærekrenkende 
og om det er rettsstridig. 

Når det gjaldt tolkningen av utsagn-
ene, kom Høyesterett til at ANs leder 
den 28. juni 2010 gjenspeilet ANs 
 h ovedbudskap: «Friske mennesker er 
blitt operert uten grunn. Livsviktige 
organer er fjernet og pasienter er på-
ført ubotelig skader og store komplika-
sjoner…. Legene opererte før de visste 
om hun hadde kreft. Det hadde hun 
ikke. Hun var helt frisk. De to uten-
landske overlegene har utført opera-
sjoner de aldri skulle ha gjennomført.»

Den alminnelige leser vil på den 
bakgrunn oppfatte det slik at legene 
hadde gjort grove feil ved – uten grunn 
– å ha operert friske personer og påført 
dem ubotelig skade ved å fjerne viktige 
organer, slo Høyesterett fast. Når AN i 
tillegg hadde navngitt legene, var det 
klart at anklagene var rettet direkte 
mot legene. Høyesterett mente at det 
var klart at uttalelsene var egnet til å 
skade Kundas «gode navn og rykte». 

   Faktapåstander krever bedre belegg enn verdivurderinger. 
Pressen har også et sterkt vern for videreformidling 
    av andre anklager, men må likevel foreta en forsvarlig 
              journalistisk vurdering av det som skrives. 



Utsagnene var således ærekrenkende. 
Men dette er ikke nok for at AN kunne 
dømmes.

Det neste trinnet er å vurdere om 
ærekrenkelsen er rettsstridig. Det er 
her menneskerettighetene kommer inn 
for fullt og beskytter ytringsfriheten 
langt på vei. Det er en bred vurdering 
av ulike momenter som skal foretas. 
Det er omfattende rettspraksis fra den 
Europeiske menneskerettighetsdom-
stol og Høyesterett som må iakttas. 
Høyesterett sa naturlig nok at saken 
vedrørende funksjonsfordelingen 
 hadde stor offentlig interesse. Det er 
alle enige om. Likevel er det slik at 
pressen må opptre profesjonelt, og 
med redelighet og god tro. Det ble også 
vektlagt at det ikke må stilles opp for 
strenge skranker, fordi pressen ikke må 
hemmes i sin rolle som «public watch-
dog». Jo mer alvorlig anklagen er, 
 desto bedre må det faktiske grunnlaget 
være for at avisa kan trykke en anklage. 
Det skilles også mellom faktapåstander 
og verdivurderinger. Faktapåstander 
krever bedre belegg enn verdivurder-
inger. Pressen har også et sterkt vern 
for videreformidling av andre anklager, 
men må likevel foreta en forsvarlig 
journalistisk vurdering av det som 
skrives. Det var blant annet her avisen 
feilet grovt. Høyesterett kommer til at 
beskyldningene var alvorlige. Etter 
vårt syn innebærer det anklager om 
meget alvorlige straffbare forhold når 
en lege anklages for å fjerne friske 
organer uten grunn. At det er uenighet 
om hvordan operasjonen skal foretas 
er etter min vurdering mindre interes-
sant for sakens juridiske side, så lenge 
det er klart at pasienten skulle opere-
res. Da blir uansett oppslagene grovt 
feilaktige. Spørsmålet så blir jo natur-
ligvis om redaktør og journalist kunne 
fanget opp dette. Det kunne avisa. AN 
satt på den sakkyndiges rapport, som 
konkluderte med at det var indikasjon 
for inngrepet. Høyesterett slår også 
fast at pasienten ikke var frisk, slik AN 
skrev. Hun hadde en kronisk betennelse 
i bukspyttkjertelen og hadde vært 
under oppfølging i flere år forutfor 
operasjonen. Videre var det utvilsomt 

feil at spiserøret var koblet fra. Det 
skjedde ved en senere operasjon. 
 Høyesterett slår også fast at pasienten 
hadde samtykket til operasjonen, selv 
om dette samtykket i ettertid er be-
stridt av AN. AN tok heller ingen 
 forbehold i sine artikler. De slo på-
standene opp som sannheter, også på 
lederplass. AN prøvde å gjøre et stort 
poeng ut av at Kunda ikke ville uttale 
seg til avisen om saken. Det ble av 
 Høyesterett ikke ansett som avgjørende, 
da AN allerede hadde den skriftlige 
redegjørelsen han hadde sendt til til-
synet. I den skriftlige redegjørelsen 
kunne AN finne opplysninger om 
hvordan Kunda vurderte saken. AN 
unnlot dermed å ta med viktig infor-
masjon, som kunne balansere opp-
slagene. AN ga ikke «an overall picture 
of balanced news reporting». Journa-
listen fikk også ganske sterk kritikk: 
«Hun har følgelig etter mitt syn enten 
unnlatt å ta med informasjon hun 
 kjente til, eller viet den sakkyndige 
rapporten for lite oppmerksomhet». 
Altså hadde journalisten bevisst utelatt 
opplysninger eller ikke fått med seg 
poengene. Høyesterett legger stor vekt 
på at AN ikke brukte opplysninger i 
den sakkyndiges rapport i sin helhets-
vurdering. Jeg legger også her til at AN 
hadde fått hjelp av en lege, som de ikke 
ville navngi på tross av oppfordringer, 
til å oversette de medisinske termene 
til mer allmenn norsk. Men Høyeste-
rett mente at rapporten uansett var 
forståelig for ikke-medisinere på de 
viktige punktene.

Kunda blir etter dette tilkjent  
kr 400.000 i erstatning og saksomkost-
ninger, som er helt i samsvar med ting-
rettsdommen. Dommen i Høyesterett 
var enstemmig.

 
Avsluttende merknader
Det er skjebnens ironi at AN i sin 
 streben etter journalistisk anerkjenn-
else sendte inn sin dekning av saken  

til SKUP ( journalist-pris som henger 
meget høyt), hvor det blant annet 
fremgår – etter journalistens egen 
formulering - at historien var «nesten 
for utrolig til å være sann». Ikke fikk 
AN SKUP-pris, og historien var heller 
ikke riktig. Kunda og hans kone var 
over lang tid meget sterkt preget av 
saken. Saken drev Kunda og hans 
 familie ut av landet. Det er jo verdt  
å reflektere over at de som hadde an-
svaret for lovbruddene som ble begått  
i Avisa Nordland fremdeles jobber som 
før. Avisene pleier jo å være raske med 
å bidra til at andre som begår lovbrudd 
i sitt arbeid, må fratre. Vi mener det må 
være rom for feil, og heller lære av dem 
enn å kreve noens avgang.

Siste ord er muligens ikke sagt. AN 
vurderer nå å bringe saken inn for  
den Europeiske menneskerettighets-
domstol. Også sett i lys av at partene i 
saken var enige om at rettspraksis fra 
Høyesterett etter 2001-2002 er i tråd 
med EMDs praksis, skal det mye til før 
AN oppnår noe med et slikt fremstøt. 
Noen flere advokatutgifter vil nok 
påløpe. En total kostnad på ca kr  
5 millioner (?) så langt synes ikke å 
skremme AN. 

Det som nesten er for utrolig til å 
være sant – for å bruke ANs egen term-
inologi – er at AN fremdeles ikke helt 
synes å ta inn over seg at det er ikke 
oppslag om brudd på funksjonsforde-
lingen de er dømt for; det er beskyld-
ninger om at Kunda opererte pasienten 
uten grunn, og lemlestet henne for 
livet. 

Avslutningsvis nevner jeg at Kunda 
ikke fikk noen reaksjoner fra Helse-
tilsynet, og operasjonen av pasienten 
ble betegnet som forsvarlig.  •

Advokatteamet i Legeforeningen som jobbet med saken var advokat Synne Bjørvik  
Staalen, advokat Frode Solberg og advokatfullmektig Liv Marit Fagerli. For Høyesterett ble 
saken prosedert av advokat Carl Bore. Advokatteamet var involvert i forberedelsene.
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Helseminister Bent Høie varslet i sin 
årlige sykehustale at funksjonene til 
akuttmottakene ved lokalsykehusene 
ville måtte endres i årene som kommer. 
Det skjer en stor fraflytting fra distrikt-
ene til byene, og det er de gamle som 
blir boende igjen med sine kroniske 
sykdommer. Samtidig skjer det en 
sentralisering av spesielt kirurgifaget, 
både på bakgrunn av den teknologiske 
utviklingen, men også på grunn av volum/ 
kvalitetsaspektet. Høie sa følgende:

Vi ser nesten hver dag at denne orga-
niseringen utfordres av at kirurgien 
sentraliseres. Dette er ikke en trend vi 
kan velge bort – den skjer i alle land  
og skyldes både den medisinske og 
teknolog iske utviklingen, og det enkle 
faktum at øvelse gjør mester.

Han stilte opp 3 alternativer for 
organisering av mottakene i fremtiden:
1.  Vi kan fortsette med dagens struktur 

og opprettholder akuttkirurgi også 
ved de   minste sykehusene noen år til.

2.  Nummer to er at vi følger tradisjonell 
medisinsk tenkning som sier at 
akuttfunksjonene i indremedisin 
alltid må være sammen med akutt-
funksjoner i kirurgi. Når kirurgien 
sentraliseres, vil det bety vesentlig 
færre akuttmottak, og dermed ves-
entlig færre sykehus.

3.  Og den tredje retningen er at vi 
 opprettholder vår desentraliserte 
sykehusstruktur, men tilpasser 
akuttfunksjonene basert på befolk-
ningsgrunnlaget. Det vil bety at vi 

kan opprettholde medisinsk akutt-
beredskap ved flere sykehus nærm-
ere der pasienten bor.

Legeforeningen laget statusrapporten 
Lokalsykehusenes fremtidige rolle i 
2006. Her ble følgende krav til hva et 
lokalsykehus med akuttfunksjoner 
måtte ha stilt opp:

• Skal lokalsykehus ha akuttfunksjon 
må det som et minimum inneholde   
vaktkompetanse innen indremedisin, 
generell kirurgi og anestesi samt ha 
tilgang til klinisk-kjemiske og radiolog-
iske støttetjenester. 

I statusrapporten fra 2013 Sykehus for 
fremtiden- Innspill til Nasjonal sykehus-

plan gjentas dette kravet, med følgende 
begrunnelse: Denne oppfatningen er 
godt forankret blant norske sykehus-
leger. En undersøkelse gjennomført av 
Legeforeningen våren 2013 viser at 
anestesiologi, indremedisin og generell 
kirurgi oppleves å høre sammen.  Syke-
hus som tar imot gravide/fødende og 
kvinner med akutte gynekologiske pro-
blemer, må i tillegg ha gynekolog i vakt. 
Når man opprettholder akuttberedskap 
ved mindre sykehus, må man tilrette-
legge for både utdanning og øvelser i 
akutte medisinske og kirurgiske prose-
dyrer. Øvelser og trening innen felter 
der man ikke har stort volum, er nød-
vendig.

Norsk kirurgisk forening har nå 
støttet Helseminister Høies vurdering 
av fremtidig struktur på akuttmottak-
ene. I et utspill i Dagens Næringsliv i 
januar 2015 uttaler leder Arne-Christian 
Mohn at det er riktig å legge ned 
 akuttkirurgi ved de små sykehusene. 
Foreningen er enig med Høie i at et 
befolkningsgrunnlag på 60 – 80.000 
kan være et fornuftig utgangspunkt, 
dog med noen forbehold om geografi. 
Sentraliseringen gjør at befolkningen 
får bedre behandling, mindre kompli-
kasjoner og flere overlever sier Mohn. 
Norsk kirurgisk forening sier at det må 
finnes en kirurg i beredskap.

President i Legeforeningen Hege 
Gjessing varsler at dette blir en sak på 
årets landsstyremøte.  •

Må alle akuttmottak ha både
kirurgi og indremedisin
På tide å endre standpunkt?

Se lenke:
http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/01/16/2151/Helse/kirurger-sttter-akuttnedleggelse
http://legeforeningen.no/PageFiles/184482/Statusrapport%20-%20Sykehus%20for%20fremtiden.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/14543/Lokalsykehus.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/sykehustalen-2015/id2357828/

ISBN-13 978-87-8070-105-3

Postboks 1152 Sentrum • 0107 Oslo
Telefon 23 10 90 00  
www.legeforeningen.no

2014

Sykehus for fremtiden 

Innspill til nasjonal sykehusplan

Av Arne Laudal Refsum, redaksjonskomiteen

Foto: Sturlason

››
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Regjeringsplattformen fra Sund-
vollen høsten 2013 inneholdt 

 Høyres forundringspakke: Regjeringen 
vil «gi kommuner som har kapasitet og 
kompetanse ansvar for distriktspsykia-
triske sentre» (DPS). Mange ristet 
 forskrekket på hodet. Noen sentrale 
departementsfolk jeg spurte visste ikke 
hva dette var, hvor ideen kom fra, eller 
sa bare at det ikke hadde noen høy 
 prioritet. Man kunne tro ideen var 
 døende allerede. 

Så feil kan man ta. Noen må ha jobbet 
ivrig i det stille med ideen, for den 
dukket opp i Statsbudsjettet for 2015 
(«mulig prøveordning med kommunal 
drifting av DPS»). I et brev «unntatt 
offentlighet» fra HOD til Helsedirekto-
ratet datert 19.12.14, som Legeforeningen 
ba om og fikk, står det at regjeringen 
ønsker en forsøksordning med over-
føring av driftsansvaret for DPS-ene til 
noen forsøkskommuner som ønsker å 
prøve ut en slik ordning. RHF-ene fikk 
så i januar oppdragsdokumentet der 
det står at en slik forsøksordning «skal 
iverksettes».

Jeg tviler på at forslaget skaper 
 entusiasme. Forankringen må være et 
sted i det blå.

Intensjonen er bra: Mer koordinerte 
tjenester, bedre samhandling og mer 
effektiv ressursutnyttelse. Bedre over-
ganger og helhet i behandling for pasi-
entene er også utmerket.

Men hvorfor velge et så dramatisk 
virkemiddel?  Kommunene skal ha 
råderett over ressursene med frihet til 

å organisere tilbudet, ha ansvar for 
budsjett og økonomisk resultat, ar-
beidsgiveransvar, ansvar for å forvalte 
og prioritere samlede ressurser etc. 
Dette forslaget innebærer dermed å 
flytte en stor del av spesialisthelsetjen-
esten vekk fra HF-ene til kommuner, 
mens RHF skal beholde det formelle 
«sørge-for»-ansvaret. For DPS skal 
fortsatt være spesialisthelsetjeneste. 
Dette blir en slags halvannen-linjetjen-
este. Eller bare et nytt tjenestenivå 
med et krevende hybrid-design? Kan 
dette være et forsøk mot et fremtidig 
ett-nivå-helsetjeneste? Det er i så fall 
noe vesentlig prinsipielt her som 
 Regjeringen må være åpen om.

Noen må ha hatt en drøm, eller et 
behov som skal løses, og satt seg ned 
ved skrivebordet og tegnet et nytt kart 
fjernt fra virkelighetens verden. Og 
funnet ut at man skal skyte spurv med 
kanoner, altså bruke et virkemiddel 
som er betydelig overdimensjonert. Da 
blir jo undringen ekstra stor. Er dette 
regjeringens satsing på kommunepsy-
kiatri? Bare flytte brikker, overføre en 
stor «pakke» med kompetanse og 
 penger fra sykehus til kommune så 
man slipper å tilføre ressurser? Vanne 
ut spesialisthelsetjenesten for å bøte på 
udekkede kommunale omsorgsbehov? 
Blir det bedre eller mer samordnet 
behandling av dette? En ting er i hvert 
fall sikkert: Det skaper mer byråkrati, 
uklare ansvarsforhold, mye usikkerhet 
og utrygghet med høy risiko i et fagfelt 
under oppbygging, med rekrutterings-

behov og som etter sigende skal «prio-
riteres». Og hva med norske kommu-
ners kjølvannsstripe når det gjelder 
forvaltning og utvikling av spesialist-
kompetanse? Med ordfører og rådmann 
i spissen?

Ideen kommer ikke fra spesialist-
helsetjenesten. Vi vet at pasientene 
våre trenger mer enn de får: Flere spe-
sialister, kvalitativt god og tilpasset 
behandling, bedre somatisk oppfølg ing, 
bedre samhandling mellom ressurs - 
ene, bedre tilrettelagte bolig og syssel-
settingstiltak. For å nevne noe. De 
trenger ikke oppsplitting av spesialist-
helsetjen estene og svekking av spisset 
kompetanse.

DPS skal være et hovedfundament i 
psykisk helsevern Hva er så et DPS? 
DPS i store kommuner (de som er mest 
utsatt for kommunaliseringen) er nær-
mest som småsykehus å regne og en 
del av universitetssykehusene, med 
sengeposter med vaktordninger for 
leger, poliklinikker med stor spiss- og 
breddekompetanse og til dels også høy 
spesialiseringsgrad, gruppebehand-
lingstilbud, flere ambulante team og 
nært samarbeid med sykhusavdelinger 
både innen akutt, langtids, sikkerhets-
psykiatri og somatikk. Og samhand-
lingsflater overfor kommuner, NAV  
og fastleger. DPS-ene har fagutviklingsen - 
heter, deltar i forskning og har leger 
med dr.-grader. Og DPS-ene er den 
delen av spesialisthelsetjenesten innen 
psykisk helsevern som behandler det 
største antallet pasienter. Er det da 

«Kommunalisering»
av DPS er en dårlig ide
Regjeringens forslag om å overføre DPS-ene fra helseforetak til kommune er 
som et jordskjelv å regne. Særdeles mye skal klaffe om dette skal komme 
pasientene til gode i det lange løp.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Foto: T
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ckhoff››
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fornuftig å fjerne denne fra spesialist-
helsetjenesten? Og vil et slikt grep 
bedre fagutvikling og kvaliteten i be-
handlingen og bidra positivt til rekrut-
teringssvikten av spesialister?

Forslaget fra regjeringen skal være 
en forsøksordning som skal evalueres 
forskningsmessig. Og det er et prinsipp 
vi er for. Pilotering er en god ide. Men 
her blir det lagt opp til så omfattende 
omorganisering og byråkratisering og 
med en så stor innsats at det vil kunne 
bli vanskelig å reversere, uavhengig av 
hva evalueringen konkluderer med. Er 
en forsøksmodell i det hele tatt egnet? 
Vil forslaget skape flere problemer enn 
det løser?

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 
sier på Psykologforeningens nettside at 
det er en forutsetning for forsøksord-
ningen at det fins kommuner av en viss 
størrelse som har et brennende ønske 
om å lette overgangen mellom sykehus-
sektoren og kommuner for personer 
med psykiske helseproblemer. 

Hva så med den andre part i dette 
forsøket, nemlig DPS-ene? Og HF-ene 

og RHF-ene? Skal alle parter få lov til å 
ønske å være med eller ikke? Vi vant til å 
tenke at det er prinsippet om «informert 
samtykke» som gjelder ved deltakelse i 
forsøk. Kan det i det hele tatt tenkes at 
noen DPS stiller seg positiv? Hvis ikke, 
skal man bruke tvang? Hva slags incita-
menter legges inn? Hva om DPS-ene 
overhodet ikke tror på modellen?

Psykologforeningen er også skeptisk, 
hvilket kommer klart til uttrykk i pre-
sidentens blogg i Dagens Medisin i 
januar. Han kaller forslaget en typisk 
skrivebords-ide.

Vi mener at de gode målene må 
 kunne nås mye bedre på andre måter. 
Det finnes mange gode eksempler på 
gode samhandlinger mellom nivåene. 
Ett av dem er ACT-teamene. De utgjør 
et forpliktende samarbeid mellom DPS 
og kommune for personer med alvorlig 
psykisk lidelse og fungerer veldig godt 
der de er etablert. Mange DPS har også 
bestrebet seg på godt samarbeid med 
andre aktører og har i mange år besøkt 
fastlegene. Man burde i større grad 
utvikle eksisterende muligheter og lære 

av de beste og mange gode erfaringer 
fremfor å rokke ved hele fundamentet. 
Store omorganiseringer har veldig store 
omkostninger, som regel mye større enn 
ansvarlige er villige til å erkjenne.

Så kan man spørre Helse- og om-
sorgsdepartementet med ministeren i 
spissen: Kan han ikke spørre pasientene 
og fagfeltet om målene kan nås på bedre 
måter og med mindre ressursbruk og 
risiko? Hva kan vi få til felles innen og 
mellom våre eksisterende strukturer? 
Hva trenger vi som virkelig monner? 
Hva med å vise handlekraft og satsing 
med andre metoder enn reformer og 
omorganisering? Ønsker HOD innspill? 
Kommer eventuelt saken på høring? 
Eller skal fenomenet «forsøksordning» 
være en metode for å unngå brysom, 
men nødvendig medbestemmelse?

Slik saken nå er presentert, vekker 
den bare motkrefter. Sterke motkrefter. 
Vi spesialister ville helst brukt kreftene 
og ressursene på god pasientbehand-
ling og virkningsfull utvikling av helse-
tjenesten, og ikke kamp mot luftige 
ideer på ville veier.  •
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Kunnskapssenteret har nylig invitert 
de fagmedisinske foreningene til et 
samarbeid om bredt forankrede fag-
prosedyrer. Foreningene oppfordres  
til å komme med forslag om 2-5 fag-
prosedyrer innen egen spesialitet som 
med fordel kan kunnskapsbaseres og 
deles. Foreningene oppfordres sam-
tidig til å peke på spesielt kompetente 
norske fagmiljøer eller personer innen 
området som alt har vært involvert i 
utarbeidelse av nasjonale retnings-
linjer eller veileder. Prosedyrer som 
har høy risiko for pasientene, har 
 mange avvik og klager eller anvendes 
på et stort antall pasienter og prose-
dyrer hvor det er faglig uenighet i 
 fagmiljøet oppfattes som særlig viktige 
å utarbeide.

I følge invitasjonen er utvikling og 
deling av kunnskapsbaserte fagprose-
dyrer ett av satsningsområdene for 
RHFene og Helsedirektoratet. Kunn-
skapssenteret utarbeider ikke egne 
prosedyrer, men er sekretariat for 
Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer1 
og publiserer prosedyrer som er utar-
beidet av helseforetak og kommuner. 
Intensjonen med nettverket er at alle 
helseforetak i landet skal bidra.

Helsebiblioteket definerer prose-
dyrer slik2: «Prosedyrer er detaljerte 
beskrivelser av hvordan helsepersonell 
bør utføre klinisk avgrensede oppgaver 
som for eksempel blodprøvetaking, 
hjerte- lungeredning, spirometri-

måling med mer. Prosedyrer kan være 
medisinskfaglige eller administrative. 
Prosedyrene bør lages på grunnlag av 
dokumenter som synliggjør kunn-
skapsgrunnlaget for prosedyren og 
valg som er gjort i utarbeidelsen av 
denne. Det bør være tydelig sammen-
heng mellom prosedyren og tilhørende 
dokumenter som prosedyren bygger 
på, for eksempel veiledere, retnings-
linjer, strategidokumenter der bruker-
ønsker, politiske ønsker eller annet er 
beskrevet.»

Kunnskapssenterets initiativ til 
 organisering av arbeidet ved å be de 
fagmedisinske foreningene om å fore-
slå egnede prosedyrer og fagpersoner 
må beskrives som forbilledlig. Gode 
fagprosedyrer bygger på gode nasjon-
ale eller internasjonale retningslinjer. 
Retningslinjene innen eget fagområde 
er plattformen for utøvelsen av faget 
og et viktig redskap ved utdanning av 
nye spesialister. De fagmedisinske 
foreningene må på sin side sørge for 
bred nasjonal forankring ved utarbeid-
else eller vurdering av retningslinjer 
eller veiledere. Innen de fleste fagom-
råder vil dette sikre at vi får retnings-
linjer og prosedyrer som representerer 
en nasjonal konsensus og som derved 
vil være enkle å implementere. 

Faglige retningslinjer (og derved 
prosedyrer) må være tuftet på den best 
tilgjengelige vitenskapelige dokumen-
tasjonen. Eventuelle politiske føringer 

vedrørende hvilke tilbud og behand-
lingsvalg vi skal se oss råd til eller ikke, 
må komme via andre beslutningsorga-
ner. Dette er ikke en del av det kunn-
skapsbaserte retningslinjearbeidet.

I Norge er Helsedirektoratet den 
eneste instansen som har myndighet  
til å utvikle nasjonale retningslinjer.  
I utviklingsarbeidet har direktoratet 
gjerne valgt å oppnevne fagkyndige 
representanter etter forslag fra RHFene. 
RHFenes kriterier for oppnevning av 
representanter er ikke kjent. Dette er 
en uheldig måte å organisere arbeidet 
på. Det er de fagmedisinske foreningenes 
styrer, ikke fagdirektørene i RHFene, 

FaMe

De 45 fagmedisinske foreningene utgjør en av Legeforeningens 3 akser, (lokalforeningene  
og  yrkesforeningene er de 2 andre aksene) og de er representert i Landsstyret med  
20 representanter. Denne gruppen kalles FaMe-gruppen. Leder av FaMe-gruppen og  
en fagmedisinsk forening skriver innlegg i hvert nummer.

Kjære kolleger

    Av leder i FaMe Cecilie Risøe››
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som sitter på kunnskapen om hvem 
som har spesialkompetanse på om-
rådet og som resten av miljøet lytter til. 
I ytterste konsekvens risikerer vi å få 
nasjonale retningslinjer som ikke følges 
av fagmiljøet. 

Utfordringen synes å være at Helse-
direktoratet oppfatter de fagmedisinske 
foreningene som representanter for 
legenes fagforening. I de fleste vestlige 
land er den fagmedisinske aksen orga-
nisert som en frittstående organisasjon, 
et medisinsk selskap. I likhet med sine 
europeiske søsterforeninger represen-
terer de norske fagmedisinske foren-
inger faget, ikke fagforeningspolitikken. 

Et tettere samarbeid mellom Helse-
direktoratet og de fagmedisinske 
foreningene vil kunne forebygge 
 uheldige uoverensstemmelser. 

Norsk Gynekologisk Forening har 
gitt uttrykk for meget legitim frustra-
sjon over at foreningens kunnskaps-
baserte faglige veileder er tilsidesatt  
i Helsedirektoratets nye anbefaling av 
metode for fastsettelse av svangerskaps - 
lengde og termin. Dette skjedde til 
tross for at forfattergruppen av det 
aktuelle kapitelet i veilederen var bredt 
sammensatt geografisk, hadde høy 
vitenskapelig og klinisk kompetanse på 
fagfeltet og at direktoratet var med på 

å utarbeide den reviderte utgaven som 
ble publisert våren 2014. Når den fag-
medisinske foreningen ikke oppfatter 
Helsedirektoratets anbefaling som en 
anbefaling som har legitimitet, vil 
foreningen heller ikke kunne anbefale 
sine medlemmer å etterfølge denne, 
men tilrå at de for holder seg til foren- 
ingens faglige vei leder. Hendelser som 
dette burde ikke kunne forekomme. 
Med dette som bakteppe er Kunn-
skapssenterets  invitasjon til samarbeid 
særdeles  velkommen.  •

FaMe

Referanser:
1 http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer 
2 http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/ord-og-begreper

     Når den fagmedisinske foreningen ikke oppfatter Helsedirektoratets 
anbefaling som en anbefaling som har legitimitet, vil foreningen heller ikke kunne 
         anbefale sine medlemmer å etterfølge denne, men tilrå at de for holder 
                        seg til foreningens faglige vei leder
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Nukleærmedisin
Konvensjonell nukleærmedisinsk 
 diagnostikk og behandling foregår  
i dag på 19 nukleærmedisinske 
avdelinger i Norge. Avdelingene kan 
tilby et stort antall nukleærmedisinske 
undersøkelser innen tumordiagnostikk 
og organrelaterte sykdommer i hjerne, 
spyttkjertler, thyreoidea, parathyreoi-
dea, hjerte, lunge, gastrointestinal 
systemet, binyrer, nyre, galleveier, 
lever, lymfesystemet og skjelett. I til-
legg til rene nukleærmedisinske appa-
rater som gammakamera har de fleste 
avdelinger nå også kombinerte skannere 
der en kan fusjonerer tredimensjonale 
nukleærmedisinske bilder (SPECT) 
med CT bilder av samme kroppsregion. 
En får da bilder som gir både funksjo-
nell og anatomisk informasjon. SPECT 
avbildning er mer sensitiv enn planar 
avbildning, og sammen med CT bidrar 
dette til bedre og mer presis diagnos-
tikk. 

De nukleærmedisinske avdelingene 
kan også tilby behandling med radio-
nuklider til pasienter med en rekke 

forskjellige sykdommer som thyreoidea - 
sykdommer, nevroblastomer, synovitt, 
thyreoidea cancer, prostata cancer med 
skjelettmetastaser, nevroendokrine 
tumorer og levertumorer eller metas-
taser i lever. Det sist etablerte behand-
lingstilbudet innen konvensjonell 
nukleærmedisin er Selektiv Intern 
Radio Terapi (SIRT).  Dette er et tilbud 
til pasienter med primær leverkreft 
eller levermetastaser. Behandlingen er 
et alternativ når tumor er inoperabel 
og annen lokal behandling ikke er 
 velegnet, eller hvis kjemoterapi eller 
annen medisinsk behandling ikke har 
vært vellykket. SIRT gjøres nå i til-
knytning til et forskningsprosjekt ved 
Oslo Universitetssykehus, og det er 
også planlagt oppstart ved Haukeland 
Universitetssjukehus vår 2015. Gjennom 
et kateter som er innført i leverarterien 
injiseres det små mikrokuler direkte 
inn i arterien som forsyner tumorvevet 
med blod. Mikrokulene inneholder den 
radioaktive beta-emitter yttrium-90. 
Betastråling har en meget kort rekke-
vidde og det er dermed mulig å oppnå 

FaMe

Det første nukleærmedisinske 
laboratoriet i Norge ble etablert 
av overlege Odvar E. Skaug ved 
psykiatrisk klinikk i Oslo i 1950. (1). 
I 1951 ble kjernereaktoren ved 
Institute of Atomic Energy (IAT) 
på Kjeller installert og året etter 
ble det for første gang produsert 
radionuklider i Norge (24 Na, 32P, 
131 I). Fra 1966 ble også 99mTc 
generatorer produsert ved Kjeller. 
I mange år var instituttet lever-
andør for alle radionuklider til 
medisinsk bruk i Norge. Nukleær-
medisin var lenge en underspesia-
litet til klinisk kjemi og fysiologi 
og ble først en egen spesialitet i 
1997.  Norsk forening for nukleær-
medisin (NFNM) ble etablert 
samme år. Med fremveksten av 
kombinerte avbildningsmetoder 
som SPECT-CT, PET-CT og  
PET-MR har samarbeidet med 
radiologiske avdelinger økt og alle 
de nukleærmedisinske avdelingene 
er i dag organisert sammen med 
bildediagnostiske avdelinger ved 
de forskjellige sykehusene. I 1993 
ble Kjell Rootwelt oppnevnt som 
den første professor i nukleær-
medisin, han er også forfatter av 
den første norske læreboken innen 
faget (ref. Rootwelt 1995) (2).

Norsk forening for nukleærmedisin
og molekylær avbildning

 Av Thuy Lu, UNN, leder NFNM
Mona-Elisabeth Revheim, OUS, NFNM  

Boel Johnsen, HUS, NFNM 

››

Norsk forening for nukleærmedisin 
og molekylær avbilding
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en høy stråledose i tumorvevet sam-
tidig som en unngår bestråling av det 
friske vevet.

PET-CT/ PET-MR
PET satsingen i Norge har vært kriti-
sert for å ha startet for sent,  og det er 
ingen tvil om at vi i Norge ligger etter 
andre europeiske land i bruk av PET-
CT og i antall PET-CT skannere. De 
første PET-CT skannerne i Norge ble 
installert ved Radiumhospitalet i 2005 
og ved Rikshospitalet i 2006. De siste 
årene har imidlertid flere PET-CT 
skannere blitt installert, slik at vi nå  
pr. jan. 2015 har 6 offentlige PET-CT 
skannere: tre i Oslo, en i Bergen, en i 
Tromsø og en i Trondheim.  I forbind-
else med bygging av nytt sykehus i 
Fredrikstad vil det etableres en PET-CT 
skanner også der, og Stavanger regner 
med å ha PET-CT skanner på plass 
innen 2016. St. Olavs Hospital i Trond-
heim var det første sykehuset i Norge 
som fikk en PET-MR maskin. Denne 
startet opp i oktober 2013. PET senteret 
ved Haukeland Universitetssykehus 
har egen syklotron og legemiddel-
fabrikk, og ved UNN i Tromsø plan-
legges det også etablering av et full-
verdig PET senter med egen syklotron. 

En PET-CT undersøkelse er en kom-
binasjon av to avbildningsmetoder: en 
nukleærmedisinsk undersøkelse (PET) 
og en radiologisk undersøkelse (CT). 
Den mest brukte radioaktive tracer 18F 
FDG består av en radioaktiv isotop 
(18F) og et sukkermolekyl (Fluoro 
Deoxy Glucose). Dette radioaktive 
legemiddelet transporteres inn i celler 

på samme måte som blodsukker. Inne  
i cellene vil den radioaktive isotopen 
«henfalle» , og i den prosessen sendes 
det ut stråling som kan detekteres med 
et PET-kamera. På 18F-FDG PET bil-
der vil kreftsvulster kunne «lyse opp» 
og ofte være lettere å se enn med andre 
røntgenundersøkelser. Ved enkelte 
kreftformer kan en dermed påvise 
kreft på et tidligere stadium eller på-
vise metastasering eller residiv.  Ved 
utvalgte kreftformer kan metoden også 
brukes for å se om kreftsykdommen 
har gått tilbake under cellegiftbehand-
ling. Pasienter med lungekreft utgjør 
den største gruppen av kreftpasienter 
som blir undersøkt med F18 FDG  
PET-CT, og PET-CT inngår i det nylig 
publiserte pakkeforløp for kreft for 
disse pasientene (3). Andre større kreft-
grupper som undersøkes med F18 FDG 
PET-CT er utvalgte pasienter med 
tykk- og endetarmskreft, lymfom, kreft 
i spiserøret, kreft i skjoldbruskkjertelen, 
kreft i øre-nese-halsområdet, kreft 
med ukjent utgangspunkt, livmorhals-
kreft og føflekk kreft. Det sees en klar 
trend i økt bruk av PET-CT også ved 
ikke onkologiske tilstander særlig 
innen fagfeltene kardiologi, nevrologi, 
infeksjonsmedisin og revmatologi, og 
F18 FDG PET-CT har vist seg nyttig i 
diagnostikk og sykdomsmonitorering 
av pasienter med systemiske inflam-
matoriske tilstander.

F18 FDG-PET brukes ved diagnos-
tikk av patologiske prosesser i hjernen 
som demens, bevegelsesforstyrrelser, 
for identifikasjon av epileptiske foci og 
for påvisning av tumor, spesielt ved 

residiv.  Alzheimer er den vanligste 
nevrodegenerative hjernesykdommen, 
og et sentralt element i sykdomsutvik-
lingen er opphopningen av amyloid i 
hjernen. Behandling som kan stoppe 
eller bremse sykdommen er under 
utvikling, men tidlig diagnose er avgjør - 
ende. Avbildning av hjernen med den 
nyetablerte radiotraceren 18F-flu-
temetamol gjør det mulig å stille 
 diagnosen Alzheimer før en pasient 
har utviklet demens.  

I tillegg til F18 FDG PET-CT benyttes 
18F-FACBC ved PET sentrene ved Oslo 
Universitetssykehus (OUS) og Hauke-
land Universitetssjukehus. Det plan-
legges etablering av PET-CT med 
PET-tracerne 68Ga DOTATOC eller 
64Cu DOTATATE og 18F-flutemetamol 
i løpet av 2015. Øvrige PET-tracere 
som er etablert ved OUS er 18F-NaF og 
18FDOPA , og 15O er under utvikling. 

Forskning
PET er et felt med høy forsknings-
aktivitet. Dette har gitt og gir en riv-
ende utvikling også i de kliniske fag, 
bl.a. brukes PET-CT til å planlegge 
terapi (f. eks stråleterapi) og til tidlig 
responsevaluering av nye målrettede 
medisiner. Innenfor klinisk forskning 
er det særlig evaluering av nye medi-
siners virkning på sykdom kort tid 
etter oppstart av behandling som har 
hatt forskningsfokus. Slik informasjon 
gjør det mulig å tilby en mer skredder-
sydd behandling og er et viktig bidrag 
til personalisert medisin.

Det pågår for tiden seks doktorgrads- 
prosjekter innen nukleærmedisin. 

FaMe
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Figur 3. Diagnostisk CT med IV-kontrast og PET med inntegnet stråleterapivolum av primærtumor 
(PVT-T) og regionalt lymfeknuteområde på venstre side av halsen (PVT-E.L.).

Pasienten har samtykket til publisering av bildene. 

Figur 1. Diagnostisk CT med IV-kontrast og fusjonsbilde viser økt FDG opptak i en tumor på 
venstre side av tungebasis. 

Figur 2. Diagnostisk CT med IV-kontrast og fusjonsbilde viser økt FDG opptak i en lymfeknute-
metastase på halsen.

Kasuistikk
Pasient med lymfeknutemetastase ve. side  
av halsen fra tungebasiscancer ve. side.

Senter for nukleærmedisin/PET, Hauke-
land Universitetssjukehus. Takk for utlån av 
kasuistikk til Henning Langen Stokmo

Pasienten oppsøkte lege pga. vedvarende 
kul på ve. side av halsen. Ultralydveiledet 
biopsi viste metastase fra høyt differensiert 
plateepitel cancer. Grundig utredet med 
 klinisk undersøkelse, fiberlaryngoskopi,  
CT og MR uten funn av tumor.  F18FDG- 
PET-CT tatt dagen etter MR undersøkelsen 
viste asymmetrisk FDG-opptak i tungebasis 
med økt opptak på venstre side (figur 1).  Den 
forstørrede lymfeknuten på venstre side av 
halsen viste kun økt FDG-opptak i randsonen 
best forenlig med cystisk/nekrotisk innhold 
(figur 2). Det ble gjort ny målrettet klinisk 
undersøkelse og panskopi i generell narkose 
uten sikre funn av makroskopisk tumor. Ut ifra 
PET-CT funnet ble det tatt blinde insisjons 
biopsier av tungebasis på venstre side. Histo-
logi viste moderat til lavt differensiert platee-
pitelcancer (subepitelialt), positiv for HPV 
type 16.  Pasienten ble operert med blokk-
disseksjon på venstre side i nivå III (midtre 
jugulære gruppe) og det ble påvist metastase 
til 1 av 23 lymfeknuter uten ekstrakapsulær 
vekst. Det ble til slutt gitt definitiv strålebe-
handling til primærtumor og adjuvant stråle-
behandling til de regionale lymfeknuteom-
rådene på venstre side som var kirurgisk 
behandlet (figur 3). Det ble gitt lateralisert 
intensitetsmodulert strålebehandling (IMRT) 
med 5 felts teknikk og 6 MV fotonstråling mot 
primærtumor. Uten informasjon fra PET- 
undersøkelsen ville postoperativ strålebe-
handling trolig vært vesentlig mer omfattende 
og mindre målrettet.
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Prosjektene omhandler bruk av hen-
holdsvis F18 FDG PET-CT ved endo-
metriecancer, F18 FDG PET-CT ved 
integrert funksjonell og morfologisk 
hjerneavbildning av pasienter med 
bevegelsesforstyrrelser, F18 FDG  
PET-CT ved aterosklerose i hals kar, 
18F-FACBC ved prostata cancer, F18 
GE180 ved hypoxisk hjerneskade og 
bruk av ulike PET tracere ved nevrode-
generative tilstander. 

Fagets fremtid
Nasjonalt råd for kvalitet og priorite-
ring i helsetjenesten anbefalte i 2009 
en oppbygning av PET-CT kapasiteten 
«slik at man har de syklotroner med 
det antall skannere som betraktes 
 nødvendig lokalt/regionalt»(4). En 
 større satsing på PET-CT vil kreve 
store ressurser på personellsiden og 
det må satses på utdanning og syste-
matisk rekruttering av personell. Det 
arbeides med å oppdatere tjenestekrav 
for spesialisering i nukleærmedisin der 
krav om ett års med tjeneste i radiologi 
skal inngå i utdanningen, mens tjeneste 
i klinisk kjemi (nå medisinsk biokjemi) 
utgår. Søknaden om oppdatering er 
sendt fra fagmiljøet til Legeforeningen 
høsten 2014. Det endrede kompetanse-
kravet harmoniserer bedre med den 
teknologiske utviklingen med etable-
ring av kombinerte skannere, der det 

er nødvendig med kunnskap både fra 
nukleærmedisin og radiologi. Ytterlig-
ere ett år innen radiologi kan erstattes  
i hovedutdanningen slik at inntil to års 
tjeneste i radiologi godkjennes som 
tellende tjeneste. Imidlertid vil det 
være behov for tett samarbeid med 
radiologisk miljø.  

Alle de nukleærmedisinske avdel-
ingene er pr. i dag organisert enten 
som en seksjon i eller i tett tilknytning 
til radiologisk avdeling. Samarbeid 
med radiologer om hybridundersøk-
elser (PET-CT) varierer i form, men 
beskrives som godt av de fleste en-
heter. Vi ser på samarbeid mellom de 
to spesialitetene radiologi og nukleær-
medisin som veldig nødvendig og 
 verdifullt og håper på videre god dialog 
mellom fagfolk fra begge fagmiljøer.  •

Referanser:
(1)  History of the Norwegian Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Dag Magne Solheim Former head  

of Section of Nuclear Medicine, Vestre Viken Hospital Olav Magne Aas, Former head of Department of Nuclear  
medicine, Radiumhospital http://www.nsnm.no/attachments/article/46/EANM_25_Anniversary_Norway.pdf

(2) Kjell Rootwelt, Nukleærmedisin, Kompendium i nukleærmedisin, 1995, 2. ed. 2005, Gyldendal akademisk
(3)  Pakkeforløp for lungekreft, 11/2014, helsedirektoratet http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/pakkeforlop- 

for-lungekreft/Publikasjoner/Pakkeforl%C3%B8p_lungekreft.pdf
(4)  Positronstomografi (PET), Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 0712.2009 

http://www.kvalitetogprioritering.no/saker/positronemisjonstomografi-pet

Les mer om nukleærmedisin på hjemmesiden (2) og ta kontakt med foreningen hvis du har spørsmål om faget!
http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Nuklearmedisin/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-nuklearmedisin-og-molekylar-avbilding/Nyheter/
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Norsk overlegeforenings kurs i ledelse og aktuell helsepolitikk

15. - 16. april 2015
SORIA MORIA HOTELL OG KONFERANSESENTER OSLO

VÅRKURS OG ÅRSMØTE
ONSDAG 15. APRIL 2015:
Kl. 10.00 - 14.00 med innlagt lunsj - New Public Management – tid for nytenkning
Tolv år etter at New Public Management ble innført i offentlig sektor tar stadig fler i flere sektorer til orde  
for at reformen ikke virker etter hensikten. Målstyring og rapportering tar ressursene bort fra kjerneoppgavene,  
og medarbeiderne demotiveres. Finnes det en bedre vei? Vi ser på erfaringer fra New Zealand, Sverige og Norge.

Innlegg fra:
•  The New Zealand Healthcare System – a view from inside.  

Prof. Alan Merry, Head of School of Medicine, Auckland, New Zealand. 
• Patient value - a key to survival. Prof. Martin Ingvar, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 
• Erfaring med NPM – målstyring i Forsvaret. Sverre Diesen, tidligere Forsvarssjef
• Styringssystemer i helsetjenesten. Stortingspolitikere Kjersti Toppe (SP) og Kristin Ørmen Johnsen (H) 

Kl. 14.00 - 17.30 - Årsmøte med valg 

Kl. 17.30 - Spesialtema: Arbeidsmiljø med Nobel standard
• Forskningsmiljø i Nobelpris-klassen: NTNU nå og i fremtiden. Gunnar Bovim, rektor NTNU

Kl. 19.30 - Festmiddag

ÅPENT FOR ALLE 
OF-MEDLEMMER 
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TORSDAG 16. APRIL 2015:
Kl. 08.30 - 10.30 - Pasientsikkerhet – hva er riktig tilnærming?
Hvordan får samfunnet og fremtidens pasienter best nytte av de velmente, men lite koordinerte ressursene som  
brukes på pasientsikkerhet? New Zealand blir ofte trukket frem som best i klassen, mens i England har det vært  
flere skandaler. Hva kan vi lære av deres erfaringer?
•  Improving the quality and safety of healthcare in an entire nation: measurement and culture.  

Prof. Alan Merry, chair Health Quality & Safety Commission, New Zealand 
•  Learning from failure: the need for independent safety investigation in healthcare.  

Carl Macrae, Centre for Patient Safety and Service Quality, Imperial College London, UK
•  Pasientsikkerhetsarbeid I sykehus – keiserens nye klær?  

Anders Baalsrud, leder stab pasientsikkerhet, Oslo universitetssykehus

Kl. 11.00 - 12.30 - Hva gjør vi når pasientskader skjer?
Alle legers skrekk er at en pasient dør uventet eller blir skadet i vår  
varetekt. Hvordan påvirker det oss, og hvordan kan vi takle det? 
•  Helsepersonells opplevelse av skyld og skal når noe har gått galt.  

Førsteamanuensis Terje Mesel, Universitetet i Agder
•  Hvordan bør personlig ansvar vurderes når noe har gått galt?   

Overlege Anders Baalsrud, leder stab pasientsikkerhet, Oslo universitetssykehus
•  Pasienten døde - din skyld? Hva nå? Overlege Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus

Kl 12.30 - 13.30 - Lunsj

Kl 13.30 - 15.30 
I år kommer en ny Stortingsmelding om legemiddelpolitikk. Vi som arbeider med pasienter og medisiner hver dag,  
vet at det er problemer knyttet til at pasientene får for mye, for lite eller feil medisiner. Hvordan kan dette gjøres bedre?
• Helsepersonell driver for tilfeldig legemiddelarbeid. Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H)
• Vi trenger en ambisiøs legemiddelpolitikk. Ruth Grung (A)
• Englevakt eller trygge hender: Pasientsikkerhet og legemidler. Morten Finckenhagen, overlege Legemiddelverket
•  «Det er for tiden leveringsvansker for…» Om legemiddelmangel og beredskap. 

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør Legemiddelverket

Påmeldingsblankett og fullstendig program finner du på www.overlegeforeningen.no
Sendes til Norsk overlegeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. 
Kontaktperson Edith Stenberg, tlf. 23 10 91 57, fax 23 10 91 50, edith.stenberg@legeforeningen.no 

Bindende påmeldingsfrist: Snarest og senest 10. mars 2015

Ønsker lunsj 15. april 2015

Ønsker overnatting 15.-16. april 2015

Ønsker å delta på festmiddag 15. april 2015

Ønsker lunsj 16. april 2015

Foredragsholder – ankomst …………….. avreise ………………….

 Medlem av Ofs landsråd – ankomst ………….. avreise ………………  

(for landsrådsrepr. dekker Of alle utgifter)

Navn: _______________________________________________________________________________________________  

Adresse:  ____________________________________________________________________________________________

E-post: ______________________________________________________________________________________________

Stilling:  _____________________________________________________________________________________________

VÅRKURS OG ÅRSMØTE

OPPGJØR: Alle utgifter til reise og  
opphold dekkes for Ofs medlemmer.  
Obligatorisk kursavgift kr. 1.200,- dekkes 
ikke. Det blir utsendt faktura. Den enkelte 
belastes kursutgifter som følge av ikke 
meldt forfall innen 1 uke før arrangement.
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Norsk overlegeforening
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo


